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Úvod

úplný název

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

používaná zkratka názvu školy

MUP

sídlo společnosti

Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3

telefon

274 815 044, 274 821 235

fax

274 817 190

e-mail

info@mup.cz

http

www.mup.cz

datum a č.j. udělení
státního souhlasu
k působení jako SVŠ

23. května 2001, čj. 17 995/2001 – 30

nejvyšší představitel školy

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

Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za rok 2015 zpracovanou
na základě § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala
Správní rada MUP dne 31. května 2016.
Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2015 schválila
Správní rada dne 31. května 2016 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne
8. června 2016.
Předkládá: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor
Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost

V Praze dne 8. června 2016

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

JUDr. Marek Beneš
ředitel o.p.s.
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Základní údaje o vysoké škole

a)

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP), sídlo - Praha 3, Prokopova 100/16
o
Další budovy v Praze

Praha 10, Dubečská 900/10

Praha 9, Učňovská 1/100
o
Univerzitní střediska

Plzeň, Koterovská 85

Liberec, Šamánkova 8

Hradec Králové, Štefánikova 566

b)

Organizační schéma vysoké školy - viz příloha 1

c)

Složení vědecké rady, správní rady, akademického grémia a dalších orgánů dle
vnitřních předpisů vysoké školy

Vědecká rada – složení
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Mitchell Belfer, Ph.D.
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D.
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D. (od 2015)
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Petr Just, Ph.D.
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
prof. JUDr. Jiří Srstka
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (od 2015)
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doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
PhDr. Petr Vyhnánek
Správní rada
předsedkyně: JUDr. Zdenka Čížková
místopředseda: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
členky a členové:
Mgr. Tomáš Kladívko
Mgr. Jaroslava Kněnická
Mgr. Ivana Koutská
Mgr. Václav Krása
Dozorčí rada
předseda: JUDr. Pavel Novák
členky:
Mgr. Marie Knížová
Ing. Karolina Neuvirtová (od 1. 7. 2015)
Zakladatelka:
Ředitel obecně prospěšné společnosti:
Úseková ředitelka pro lidské zdroje a strategický rozvoj:
Kvestor a úsekový ředitel pro ekonomiku a provoz:

Mgr. Anna Benešová
JUDr. Marek Beneš
Mgr. Anna Benešová
Ing. Jan Rett

Rektor MUP:
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
Prorektor pro vědu a výzkum:
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Prorektor pro pedagogickou činnost:
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
Prorektor pro akademický rozvoj:
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy:
PhDr. Petr Vyhnánek
Vedení kateder MUP:
Vedoucí katedry anglofonních studií:
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Vedoucí katedry asijských studií:
doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.
Vedoucí katedry bezpečnostních studií:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
Vedoucí katedry cizích jazyků:
Mgr. Romana Vančáková
Vedoucí katedry International Relations
and European Studies:
Mitchell Belfer, Ph.D.
Vedoucí katedry mezinárodního obchodu:
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Vedoucí katedry mediálních studií:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Vedoucí katedry mezinárodních vztahů
a evropských studií:
doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
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Vedoucí katedry politologie a humanitních studií:
Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy:
Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví:

PhDr. Petr Just, Ph.D.
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Akademické grémium:
 prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor
 prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor
 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., prorektor
 PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor
 PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor
 Mgr. Anna Benešová, zakladatelka
 Martin Novák, student
 Bc. Pavel Pešek, student
 Michal Persy, student
 Ing. Lýdie Tallová, MBA, studentka
Disciplinární komise:













Předseda: PhDr. Petr Just, Ph.D.
Členové: PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
Bc. Olga Brunnerová (do 15. 9. 2015)
Ing. Eva Tilšerová (do 30. 9. 2015)
Bc. Václav Janoušek (od 16. 9. 2015)
Bc. Jiří Chvojka (od 1. 10. 2015)
Náhradníci: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
Bc. Václav Janoušek (do 15. 9. 2015)
Bc. Jiří Chvojka (do 30. 9. 2015)
Bc. Jan Hájek (od 15. 10. 2015)
Bc. Tomáš Kučera (od 15. 10. 2015)

d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol
Rektor MUP prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., je členem České konference rektorů.
Metropolitní univerzita Praha je také členem Rady vysokých škol:
PhDr. Petr Just, Ph.D.:
 člen Předsednictva RVŠ
 člen Sněmu RVŠ
 člen pracovní komise pro vnější a zahraniční styky
 člen pracovní komise pro soukromé vysoké školy
 delegát do výběrové komise pro visegrádská stipendia
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.:
 člen Sněmu RVŠ
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 člen pracovní komise pro vzdělávací činnost
člen pracovní komise pro vědeckou činnost
Zastoupení Metropolitní univerzity Praha v Kontrolní radě Grantové agentury České
republiky, do níž byl v roce 2013 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České
republiky prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

e) Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle
Dlouhodobým cílem Metropolitní univerzity Praha je zkvalitňování pedagogické a
vědecko-výzkumné činnosti a rozvoj kvality všech ostatních poskytovaných činností, díky
nimž se MUP stává plně konkurenceschopným univerzitním pracovištěm s vlastním
výzkumným zázemím, které je atraktivní nejen pro uchazeče z ČR a zahraničí, ale i pro
odbornou veřejnost.
Jako soukromá instituce terciárního vzdělávání se MUP snaží pružně reagovat na
požadavky společnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a snaží se zaplňovat volná
místa, kde je poptávka po vzdělání vyšší než nabídka ostatních, zejména veřejných
institucí.
Dlouhodobým cílem je vytvářet MUP jako kvalitní univerzitu zaměřenou na oblast
společenských věd s výrazným akcentem na oblast mezinárodních teritoriálních studií,
politologie, humanitních a mediálních studií, mezinárodního obchodu a právních
specializací. V těchto oblastech má MUP ambice rozšiřovat své vědeckovýzkumné aktivity,
personální stabilitu a následně rozvíjet kompletní třístupňový model vzdělávání.
Významnou dlouhodobou prioritou MUP je mezinárodní rozměr ve vzdělávání, kterého
univerzita dosahuje realizací anglicky vyučovaných oborů, otevřeností studentům ze
zahraničí, přípravou dalších anglicky vyučovaných oborů a velmi širokou mezinárodní
spoluprací na poli výměny studentů, akademických pracovníků, spolupráce na
mezinárodních vědeckovýzkumných projektech nebo realizací společných studijních
programů.
V oblasti zpřístupňování studia znevýhodněným skupinám studentů je dlouhodobým
cílem rozvoj sociálního programu „Škola bez bariér“, který je příspěvkem MUP jako
obecně prospěšné společnosti uchazečům a studentům s pohybovým postižením v jejich
zájmu o získání vysokoškolského vzdělání.
Cílem Metropolitní univerzity Praha je tedy vytvářet soukromou univerzitu, jakožto
kvalitní a seriózní vzdělávací instituci bořící v české společnosti zakořeněný mýtus, který
uvádí, že soukromé školství musí být méně kvalitní oproti veřejnému, a který staví
soukromé školství pouze do role vzdělávacího centra. Na poli vzdělávacím je cílem
absolvent, který je připraven pro praxi, je schopen kritického myšlení a který má
předpoklady pro další odborný rozvoj.
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f)

Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2015 v oblasti vnitřních
předpisů

Dne 26. 10. 2015 nabyly účinnosti novely Statutu Metropolitní univerzity Praha,
Stipendijního řádu, Disciplinárního řádu, Řádu přijímacího řízení a Studijního a zkušebního
řádu. Ostatní vnitřní předpisy se v roce 2015 neměnily.

g)

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle § 18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

a)

Akreditované studijní programy

Celkový přehled akreditovaných studijních programů je uveden v tabulce 3.1.
b)

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (tabulka 3.2)

MUP uskutečňuje v anglickém jazyce studijní program International Territorial Studies se
dvěma studijními obory – International Relations and European Studies (bakalářský,
magisterský, doktorský) a Anglophone Studies (bakalářský, magisterský). V roce 2013 byla
zahájena výuka v dalším anglicky vyučovaném studijním programu International Economic
Relations se studijním oborem International Business. V roce 2015 byla akreditována
výuka magisterského oboru Asian Studies and International Relations, která byla zahájena
v akademickém roce 2015/2016.
c)

Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3)

MUP má společný Double Degree program s Nottingham Trent University ve Velké
Británii v rámci bakalářského studijního oboru International Relations and European
Studies.
Studenti magisterských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia, International
Relations and European Studies a Regionální studia a mezinárodní obchod se mohou
zúčastnit Double Degree programu na německé SRH Hochschule Berlin.
Další program Double Degree je realizován s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici.
Studium je realizováno v oboru International Relations and European Studies, na domácí
univerzitě absolvuje student první a třetí ročník studia, na partnerské univerzitě druhý
ročník. Každá strana realizuje vlastní výběrové řízení na jaře akademického roku, který
předchází akademickému roku studia, nominovaní studenti musí být následně potvrzeni
partnerskou univerzitou. Nově je program Double Degree s Univerzitou Mateja Bela v
Banské Bystrici realizován také v magisterském oboru Politologie. Výsledkem studia je
Transcript of Records, který potvrzuje studentem splněné studijní povinnosti.
Od roku 2013 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s italskou
univerzitou Università degli Studi di Trento, a to v magisterských oborech Mezinárodní
vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies.
Od roku 2015 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Double Degree s Manipal
University v Indii, a to v magisterském studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská
studia a International Relations and European Studies.
d)

Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se
sídlem v ČR (název studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující
instituce). (tabulka 3.4)

MUP neuskutečňuje žádný studijní program společně s jinou vysokou školou v ČR.
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e)

Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou
(název studijního programu (vč. skupiny KKOV) a označení spolupracující instituce).
(tabulka 3.5)

MUP neuskutečňuje žádný studijní program společně s vyšší odbornou školou.
f)

Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje
mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) (tabulka 3.6)

MUP pokračuje s realizací studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia
(bakalářský, magisterský), Veřejná správa (bakalářský) a Evropská studia a veřejná správa
(magisterský) ve třech univerzitních střediscích – Plzni, Liberci a Hradci Králové.
g)

Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů
popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem
terciárního vzdělávání

MUP realizuje akreditované programy v následujících 4 oblastech vzdělávání:
o Ekonomické obory
o Politické vědy
o Právo
o Mediální studia
h)

Vysoká škola stručně charakterizuje svůj kreditní systém studia. Uvede, zda uplatňuje
pravidla ECTS.

Kredity jsou na MUP přiděleny všem studijním předmětům akreditovaných studijních
oborů. Jejich přidělení předmětům je koncipováno tak, že vyjadřuje množství vynaložené
práce (studijní zátěž měřenou v čase, vyjádřenou v hodinách prostřednictvím vykonaných
činností). Systém kreditů tak vychází ze studijní zátěže průměrného studenta nutné
k dosažení cílů daného studijního programu či předmětu, tzn. výstupů z učení a
kompetencí získaných jejich absolvováním. Jeden kredit odpovídá 25–30 hodinám studia.
Celkový počet hodin na bakalářský studijní obor je tedy 25–30 x 180 = 4500–5400 hodin,
na magisterský obor maximálně 25–30 x 120 = 3000–3600 hodin. Součet kreditové zátěže
studijních předmětů zařazených do studijních plánů je roven 60 kreditům v jednom
akademickém roce.
i) Vysoká škola stručně charakterizuje, jaké další vzdělávací aktivity (mimo
uskutečňování akreditovaných studijních programů) v daném roce realizovala
(letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty,
přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné
exkurze/studijní cesty atd.).
MUP v roce 2015 realizovala mimo akreditované studijní programy 3 typy
vzdělávacích aktivit:
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1. odborné akce (studentské i vědecké konference, semináře, workshopy,
kulaté stoly) kateder a vědeckovýzkumných center univerzity zaměřené na
rozšiřování znalostí studentů a absolventů univerzity v oblastech
souvisejících s akreditovanými studijními programy;
2. odborné akce kateder MUP zaměřené na střední školy – přednášky na
univerzitě věnované aktuálním tématům souvisejícím s jednotlivými
akreditovanými programy MUP;
3. odborné akce na středních školách probíhající formou zapojení do výuky
jednotlivých předmětů, opět dle specializace pracovníků MUP.
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4
a)

Studenti
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu
(tabulka 4.1)

Na konci roku 2015 studovalo na MUP celkem 5328, což je o 153 studentů méně než
v roce 2014.
b)

Studenti – samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia
a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný
studijní program nebo jeho část (tabulka 4.2)

Přehled je uveden v tabulce č. 4.2.
c)

Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu
studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících
akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.3)

V případě studentů ve věku nad 30 let se převážně jedná o studenty kombinované formy
studia. Přehled je uveden v tabulce č. 4.3. V roce 2015 činil počet těchto studentů 1423
1565, což představuje 26,7 % ze všech studentů; proti roku 2014 poklesl počet těchto
studentů o 142.
d)

Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých
skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 4.4)

Počet neúspěšných studentů v roce 2015 se jen nepatrně (o 25) snížil oproti stavu z roku
2014; i tak však zůstává celkově velmi nízký. Hlavními důvody nedokončeného studia
zůstávají především nesplnění předepsaných studijních povinností v daných oborech, a
dále pak zdravotní problémy, pracovní povinnosti, či přechod na jinou, často veřejnou VŠ.
e)

Vysoká škola dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní
neúspěšnosti

MUP neustále zkvalitňuje metodologickou stránku výuky, poskytuje studentům řadu
studijních pomůcek (studijní opory, bohatá Odborná knihovna Jiřího Hájka, přístup k online databázím JSTOR, EBSCO). Knihovna Jiřího Hájka při MUP také zprovoznila portál
http://www.point.mup.cz/, na němž mohou studenti získat řadu cenných informací jak ke
studiu, tak především k psaní kvalifikačních prací. V roce 2015 MUP pokračovala
(prostřednictvím svého nového vydavatelství MUP Press) ve vydávání odborných
monografií a skript, jakož i dalších studijních materiálů.
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5
a)

Absolventi
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu
(tabulka 5.1)

Přehled absolventů je uveden v tabulce č. 5.1. V roce 2015 úspěšně zakončilo své studium
1449 absolventů, což představuje pokles o 46 absolventů oproti roku 2014.

b)

Vysoká škola dále stručně uvede, jakým způsobem spolupracuje a udržuje kontakt
se svými absolventy
MUP udržuje kontakt a komunikaci s absolventy prostřednictvím Klubu
absolventů; zve absolventy školy na konference, semináře a workshopy pořádané
MUP. Každoroční příležitostí pro setkání s absolventy jsou také společenské či
sportovní akce pořádané MUP.

c)

Vysoká škola uvede, jakým způsobem zjišťuje zaměstnanost a zaměstnatelnost
svých absolventů a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní
průzkumy uplatnitelnosti svých absolventů a zjištěná fakta reflektuje např. v obsahu studijních programů
MUP nezajišťuje zaměstnanost svým absolventům, to závisí především na jejich
individuálních schopnostech. Svou činností k dobré zaměstnatelnosti MUP
napomáhá svým absolventům vytvářením především kvalitního obsahu
jednotlivých studijních programů. V rámci procesu reakreditací upravuje studijní
programy dle momentálního stavu rozvoje daného programu. Vlastním
studentům nabízí široké možnosti domácích i zahraničních pracovních stáží, které
napomáhají studentům získávat potřebné pracovní zkušenosti MUP. Pro své
studenty pořádá doplňující odborné aktivity nad rámec kurikula, pořádá setkání
se zaměstnavateli, pořádá semináře zaměřené na rozvoj obecných kompetencí.
MUP dlouhodobě vede evidence pracovních pozic, v nichž se absolventi MUP
uplatnili. Tuto evidenci každoročně aktualizuje formou e-mailového dotazníkového šetření, zasílaného absolventům MUP.

d)

Vysoká škola dále uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli, zda pořádá trhy pracovních příležitostí atd.
V rámci výměnných studijních stáží, financovaných Evropskou unií, MUP nabízí
studentům také řadu pracovních stáží v zemích EU. MUP dále zprostředkovává
studentům pracovní stáže u řady zaměstnavatelů, které tyto stáže škole nabízejí.
Spolupracuje s celou řadou institucí veřejné správy i soukromého sektoru. Do
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výuky praktických předmětů jsou také pravidelně zváni zástupci zaměstnavatelů
z veřejné a soukromé sféry, aby studenty informovali o možnostech zaměstnání a
o požadavcích a nárocích, kladených na zaměstnance.
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6
a)

Zájem o studium
Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských,
navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult,
případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho
část a podle skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) s uvedením
meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (dle tabulky)
(tabulka 6.1)

V roce 2015 bylo ke studiu na MUP přijato 2309 studentů (pokles o 36 studentů oproti
roku 2014), z nichž se do studia zapsalo 1863 studentů (pokles o 8 studentů oproti roku
2014).
b)

Vysoká škola dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou
zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli atd.

Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji, v bakalářském stupni studia se jedná
o test ze světového jazyka, který si uchazeč vybírá při podávání přihlášky (vyšší úroveň
jazykové znalosti je vyžadována pro studium v anglických oborech). Přijímací zkouška pro
nový obor Bezpečnost a technologie komunikace navíc obsahuje také kvantitativně
logický test. Pro magisterský studijní obor je požadována přijímací zkouška z vybraného
světového jazyka a odborného testu zaměřeného dle konkrétního studijního oboru.
Přijímací zkoušky se konají pouze pro prezenční formu studia.
Pro doktorské studijní obory zahrnuje přijímací zkouška odbornou rozpravu nad koncepcí
předkládané disertační práce a zkoušku z anglického jazyka. Přijímací zkoušky škola
kompletně realizuje vlastními odbornými pracovníky.
c)

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně
absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole. Vysoká škola uvede (podle
fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní obor), počet
zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských
studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole
(tabulka 6.2)

Do navazujícího magisterského studia bylo zapsáno 439 studentů, kteří absolvovali
bakalářské studium na jiné vysoké škole, což představuje mírný pokles (o 10 studentů)
oproti roku 2014. Do doktorského studia se zapsali 4 studenti (z celkových 7 zapsaných),
kteří absolvovali magisterské studium na jiné vysoké škole.
d)

Vysoká škola dále uvede, zda v případě informování uchazečů o studium spolupracuje se středními školami

Metropolitní univerzita Praha v roce 2015 pokračovala a rozšiřovala spolupráci
s pražskými středními a vyššími odbornými školami. Obdobná spolupráce probíhá také na
středních školách v krajích, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i
Liberci). Celkově se spolupráce se středními školami a VOŠ v Praze i ve všech krajích ČR,
včetně středních škol na Slovensku, výrazně rozšířila a zkvalitnila.
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7
a)

Akademičtí pracovníci
Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního
kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 7.1)

Na MUP působí celkem 138 přepočtených akademických pracovníků. V roce 2015
pokračovalo posilování interních akademických pracovníků v pracovním poměru s úvazem
vyšším než 0,5. Zcela nově byla vytvořena katedra bezpečnostních studií.
b)

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen
(tabulka 7.2)

Na MUP přednášelo v roce 2015 celkem 329 akademických pracovníků. Z tohoto počtu
celkem 38 pracovníků do 29 let věku, mezi 30–39 lety věku celkem 140 pracovníků, mezi
40–49 lety věku celkem 68 pracovníků, mezi 50–59 lety věku celkem 45 pracovníků, mezi
60–69 lety věku celkem 27 pracovníků a ve věku nad 70 let celkem 11 pracovníků.
Průměrný věk akademických pracovníků MUP v roce 2015 představoval 47 let.
c)

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší
dosažené kvalifikace (tabulka 7.3)

V roce 2015 došlo k mírnému navýšení počtu akademických pracovníků MUP v pracovním
poměru (ze 141 na 148 pracovníků). Z těchto 148 pracovníků je 16 profesorů, 22 docentů
a 109 odborných asistentů.
d)

Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně
jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část)
(tabulka 7.4)

Cizí státní občanství má celkem 21 akademických pracovníků, kteří jsou v pracovním
poměru na MUP.
e)

Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty
kurzů a počty účastníků) (tabulka 7.6)

MUP nerealizovala v roce 2015 žádný kurz pro akademické pracovníky.
f)

Vysoká škola dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své
akademické pracovníky a zda přijala motivační nástroje pro odměňování
zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích

MUP nemá zpracovaný kariérní řád. Univerzita pokračovala ve zpřesňování interních
předpisů, které upravují podmínky a motivace pro zvyšování odborné kvalifikace,
(především formou rozhodnutí rektora) a systém odměn za úspěšné podání grantových
projektů a dalších vědeckovýzkumných aktivit. Za rok 2015 MUP obdržela institucionální
nejvyšší finanční podporu vědy a výzkumu od MŠMT z řad soukromých vysokých škol.
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8
a)

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali
v daném roce (dle účelu stipendia) (tabulka 8.1)

Údaje jsou uvedeny v tabulce č. 8.1. V roce 2015/2016 studovalo na MUP celkem 72
studentů s tělesným postižením (z toho 34 v prezenční a 38 v kombinované formě studia).
b)

Vysoká škola dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní
programy

MUP poskytuje dle Stipendijního řádu ze stipendijního fondu, který je součástí rozpočtu
MUP, stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studia, jednak ve formě
pravidelné měsíční finanční úhrady (po celou standardní dobu studia) a dále pak ve formě
prominutí školného pro celou dobu studia.
Dále MUP poskytuje stipendia studentům s pohybovým postižením ve formě prominutí
školného v bakalářských a magisterských studijních programech. V rámci meziuniverzitní
spolupráce na základě uzavřených dohod o spolupráci s univerzitami mimo program
Erasmus poskytuje MUP stipendia ve výši školného zahraničním přijíždějícím studentům.
c)

Vysoká škola dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb
poskytovaných na vysoké škole

Na MUP je vytvořena pracovní pozice studijní poradkyně, která je pracovnicí MUP
v hlavním pracovním poměru. V systému poradenství se MUP zaměřuje zejména na
studenty s pohybovým postižením, a to na poradenství při výběru studijního oboru
a následně i v průběhu celého studia (individuální řešení studijních a dalších pro studium
důležitých záležitostí, překonávání problémů v komunikaci s pedagogy, pomoc při řešení
sociálních otázek studentů se zdravotním postižením).
d)

Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studentům se specifickými potřebami

Metropolitní univerzita Praha pokračovala v realizaci vlastního stipendijního programu
„Škola bez bariér“. V rámci tohoto programu MUP nabízí studentům s pohybovým
postižením možnost získání stipendia ve výši školného na celou dobu studia. Pro studenty
s handicapem je významná nejen možnost absolvování vysokoškolského studia, ale
zejména jejich bezproblémová integrace, včlenění do studentských kolektivů, nenásilné
odbourávání bariér a možnost uplatnění na trhu práce. Univerzita studentům s
pohybovým postižením pomáhá při hledání zaměstnání, v projektech a pracovních stážích
ve firmách i na otevřeném trhu práce. Někteří absolventi MUP navíc získali trvalé
zaměstnání přímo na MUP.
Metropolitní univerzita Praha spolupracuje s řadou organizací, které se zabývají
problematikou zdravotně postižených osob a sociálními záležitostmi. Zástupci
Metropolitní univerzity Praha se pravidelně (i aktivně – odborné příspěvky) účastní
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konferencí na témata související s touto problematikou, které pořádá Technická
univerzita Liberec – Vysokoškolské studium bez bariér; Šance na vzdělání, o.p.s. – Talent a
co dál?, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a další.
Podmínky pro přijetí ke studiu a zařazení do stipendijního programu „Škola bez bariér“
jsou podrobně zveřejněny na webových stránkách školy (podle Rozhodnutí rektora č.
9/2012 a Stipendijního řádu MUP). Přijímací zkoušky do akademického roku 2015/2016 se
konaly v Praze ve čtyřech termínech (červen – září).
Ve všech třech budovách školy v Praze (Dubečská, Prokopova, Učňovská) a v budově
univerzitního střediska v Plzni je zajištěn bezbariérový přístup a celkové bezbariérové
vybavení (výtahy, plošiny, sociální zařízení, nábytek atd.). Studenti zařazení do programu
získali v souladu se Stipendijním řádem MUP stipendium ve výši školného na celou dobu
studia, které je plně financované ze stipendijního fondu MUP. Studentům jsou bezplatně
zapůjčeny učební pomůcky (notebooky, diktafony a kompletní studijní literatura).
Způsoby komunikace a plnění studijních povinností jsou plně přizpůsobeny jejich
možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální
konzultační hodiny pedagogů, specifická forma konání zkoušek – ústní, písemná, PC a
další).
Pro studijní potřeby studentů MUP (i handicapovaných) je v budově Dubečská k dispozici
studovna INFO, která je vybavena moderními počítači s připojením na internet, které
mohou studenti využívat po celou dobu provozu školy. Dále mohou studenti využívat
výpočetní techniku, která je umístěna v přízemí budovy a v jednotlivých patrech na
chodbách. I v dalších budovách MUP, včetně univerzitních středisek, mají studenti volný
přístup k IT technice i prostorové zázemí pro odpočinek mezi přednáškami.
Studentům dále poskytují podrobné informace, kromě pracovníků studijních oddělení,
také pracovníci Informačního centra MUP, které je umístěno při vstupu do hlavní budovy
MUP v Dubečské a pracovníci recepcí (Jarov, Žižkov).
Počty studentů s pohybovým postižením na MUP
Na začátku akademického roku 2015/2016 studovalo na MUP 72 studentů s pohybovým
postižením, a to ve všech akreditovaných programech (44 bakalářské a 28 magisterské
studium). V univerzitních střediscích (Plzni, Hradci Králové, Liberci) v roce 2015 studovalo
celkem 11 studentů s pohybovým postižením.
V rámci programu „Škola bez bariér“ na MUP studuje a studovalo 270 studentů
s pohybovým postižením. Do konce kalendářního roku 2015 absolvovalo studium na MUP
cca 155 studentů (z toho 1/3 Mgr., 1 student PhDr.). Za dobu trvání programu
nedokončilo studium 52 studentů (z prospěchových, zdravotních a rodinných důvodů).
V roce 2015 v rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS+ absolvovali
studijní pobyt v zahraničí dva studenti s handicapem. Studovat v rámci ERASMU se příští
akademický rok připravuje několik dalších studentů s pohybovým postižením.
Ocenění
Program „Pomoc studentům se zdravotním postižením – Škola bez bariér“ od svého
vzniku v akademickém roce 2003/2004 získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Stejně tak
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., získala řadu ocenění za realizaci tohoto programu.
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Dne 20. 3. 2015 získala Metropolitní univerzita Praha ocenění, které každoročně uděluje
Národní rada osob se zdravotním postižením, cenu MOSTY 2014 v kategorii nestátních
subjektů za realizaci programu Škola bez bariér.
Spolupráce
Metropolitní univerzita Praha na základě uzavřených smluv o dlouhodobé spolupráci
pravidelně spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a podporuje
zejména udílení Výročních cen MOSTY, které se udělují subjektům a osobám, které se
zasloužily o pomoc osobám se zdravotním postižením a dále spolupracuje s organizací
Unie ROSKA ČR. MUP dlouhodobě spolupracuje s dalšími organizacemi (Výbor dobré vůle
– nadace Olgy Havlové; Nadace Charty 77–Konto Bariéry, Nadace BONA, RYTMUS, o.s.,
ROSKA, o.s., CEROS, o.s., Sportovní klub vozíčkářů, IMPULS, TOTEM atd.).
Sport zdravotně postižených
MUP se každoročně podílí na organizaci různých sportovních turnajů, podporuje je
formou sponzorských darů, případně personální pomocí (projekty NRZP; VDV, Konta
Bariéry – Cyklomaraton 111, příprava Maratonu MaRS 2016, vložený závod Běchovice,
florbal na elektrických vozících atd.).
Někteří studenti s handicapem dosahují vynikajících sportovních výsledků a reprezentují
ČR na MS, ME, univerziádách (v lukostřelbě, lyžování, plavání, curlingu, florbale a jiných
sportech), dva studenti se ucházejí o nominaci na Paralympiádu 2016 do Ria.
Na podzim 2015 se 8 handicapovaných studentů zúčastnilo vloženého závodu In-line
v rámci tradičního běžeckého závodu Běchovice – Praha. MUP se v červenci 2015 aktivně
účastnila Opel handy cyklomaratonu 111 hodin na podporu osob se zdravotním
postižením.
Sportovní aktivity na MUP
Metropolitní univerzita Praha nabízí svým studentům prostřednictvím Sportovního klubu
MUP o.s. (dále jen „SK MUP“) širokou nabídku volnočasových pohybových aktivit. SK MUP
tento rok (28. 08. 2016) oslaví deset let od založení.
SK MUP se ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha zaměřuje na využití volného
času studentů se snahou o rozvoj jejich sportovních dovedností a celkového vztahu ke
sportu/pohybu.
Sportovní nabídku využívají také zahraniční studenti (studijní program Erasmus).
Neformální kontakt s našimi studenty jim umožnuje rychlejší a přirozenější adaptaci
v novém prostředí.
SK MUP organizuje sportovní semestrální kurzy, vícedenní akce, pořádá sportovní turnaje
a další sportovní aktivity. Ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha oslovuje a
podporuje studenty reprezentující univerzitu na akademických soutěžích (Vysokoškolské
oblastní přebory, České akademické hry atd.), nezapomíná ani na studenty se sportovním
handicapem. Také oni mohou využívat sportovní nabídky pro ně (podle typu postižení)
vhodných semestrálních kurzů.
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Dne 14. 12. 2015 odsouhlasila Valná hromada SK MUP transformaci sportovního klubu
z občanského sdružení na spolek a schválila znění nových stanov, které vymezují
sportovně právní fungování spolku. Na valné hromadě byla také podepsána oficiální
deklarace o spolupráci Mezi SK MUP a Metropolitní univerzitou Praha.
Hlavním cílem SK MUP ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha je udržovat a
zvyšovat kvalitu sportovního vyžití pro studenty i zaměstnance. SK MUP chce do
pohybových aktivit stále více zapojovat také studenty s handicapem. Mezi hlavní cíle patří
také výběr a podpora výkonnostních a vrcholových sportovců, kteří naši univerzitu
reprezentují v akademických soutěžích.
e)

Dále uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými studenty, a zda a jak v této oblasti spolupracuje se středními školami

Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě aktivně spolupracuje s pražskými středními a
vyššími odbornými školami. Dlouhodobá spolupráce probíhá také na středních školách
(včetně VOŠ) v krajích celé ČR a zejména tam, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni,
Hradci Králové i Liberci). Velmi intenzivně se rozvíjí spolupráce i se slovenskými středními
školami. V navázané spolupráci se pro velký zájem bude pokračovat i v dalším
akademickém roce.
Všechny katedry MUP připravily řadu akcí formou odborných přednášek, seminářů,
workshopů, jarních škol, soutěží v učebnách i přes internet atd., na kterých se aktivně
podíleli akademičtí pracovníci z jednotlivých kateder. Akce pro střední školy probíhaly po
celý rok 2015 jak v na půdě MUP (Praha i univerzitní střediska), tak přímo na středních
školách. Nabídka vzdělávacích aktivit probíhá formou webových stránek, tištěných
materiálů, i osobní návštěvou pracovníků univerzity na středních školách v Praze a
v jednotlivých krajích České republiky. Nově také MUP nabízí odborné vstupy přímo do
výuky některých předmětů atd. MUP se aktivně účastní řady odborných konferencí,
vzdělávacích veletrhů a studentských akcí jak v České republice, tak v zahraničí.
Na výše jmenovaných akcích v roce 2015 byla účast cca 100 středních škol a gymnázií, kde
bylo osloveno cca 4000 studentů středních škol i VOŠ z Prahy i dalších krajů České
republiky.
Všechny uskutečněné akce měly velký ohlas u studentů a byly vysoce hodnoceny pro
jejich kvalitu, čímž výrazně přispívají k zlepšování image školy.
Cílem spolupráce mezi MUP a středními školami je jejich hlubší seznámení s univerzitou,
jejími obory a rozšíření nabídky pro možnost výběru vysokoškolského studia.
Formy spolupráce:
 vzdělávací akce, kterých se účastnili studenti převážně maturitních, příp. nižších
ročníků;
 pravidelné zasílání propagačních materiálů a dalších nabídek (přednášky atd.)
vedoucím pracovníkům školy e-mailovou poštou, případně osobním kontaktem a
předáním tištěných materiálů (především výchovným poradcům a vedení škol); na
VOŠ kontakt s vedením škol a nabídkou na užší spolupráci (možnost přechodu na
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bakalářský program po splnění určitých podmínek). Na základě uzavřených smluv
pokračuje spolupráce s VOŠ z Prahy a ze Středočeského kraje;
 účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Praha (leden 2015), Gaudeamus Brno
(listopad 2015), Gaudeamus Nitra (říjen 2015), PROEDUCO Košice (listopad 2015)
a Academia VAPAC Bratislava (včetně přednášek akademických pracovníků MUP);
 v květnu 2015 proběhl třetí ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého se
zúčastnilo 6 pražských a 1 mimopražská střední škola (cca 110 studentů). Studenti
absolvovali 2,5denní kurzy v multimediálních studiích v budově MUP na Jarově.
Stejné kurzy se opakovaně uskutečnily na univerzitním středisku v Hradci Králové a
Plzni. Projekt se setkal s velmi pozitivním hodnocením vedení škol a především
samotných studentů;
 v roce 2015 pokračovala obdoba úspěšné akce „Otevírání dveří na vysokou školu“,
jejímž cílem bylo nabídnout studentům středních škol (maturitních i nižších
ročníků) řadu atraktivních přednášek, seminářů atd. z různých oborů vyučovaných
na MUP;
 MUP se stala partnerem „Pražský studentského summitu 2015“, kterého se
účastní cca 200 středoškoláků z celé ČR (simulace činnosti mezinárodních
organizací EU);
 v roce 2015 pokračovala aktivní spolupráce se středními školami na Slovensku;
jejich studenti se na MUP zúčastnili 4 dvoudenních vzdělávacích aktivit (účast 140
studentů z 20 středních škol).
Intenzivní spolupráce se SŠ zlepšila informovanost o MUP mezi středoškolskými studenty,
rodičovskou i další veřejností. Nabízené a realizované aktivity MUP byly hodnoceny velmi
pozitivně.
f)

Ubytovací a stravovací služby vysoké školy (tabulka 8.2)

MUP neposkytuje studentům tyto služby.

g)

Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakým způsobem pečuje o své zaměstnance (např. zda má zřízenou univerzitní školku, zda podporuje rekreace atd.)

MUP dlouhodobě usiluje o vytváření kvalitního pracovního prostředí a velmi dbá na to,
aby každý zaměstnanec měl kvalitní prostředí na vlastním pracovišti (vybavení nábytkem,
výpočetní technikou, moderní prostory), a to jak ve všech budovách v sídle školy, tak i na
univerzitních střediscích.
V rámci uzavřené pracovní smlouvy je možné reagovat na individuální požadavky
jednotlivých zaměstnanců týkajících se pracovní doby, způsobu práce apod.
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9
a)

Infrastruktura
Fondy knihoven (tabulka 9.1)

Fondy knihoven
MUP každý rok doplňuje vlastní odbornou knihovnu Jiřího Hájka o nové tituly, které
reflektují aktuální skladbu studijních oborů, podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 9.1.
Hlavní činnosti odborné knihovny Jiřího Hájka v roce 2015:
Obecné činnosti a knihovní fondy
 Zrevidování a odpisy zastaralého fondu v centrální knihovně i pobočkových
knihovnách MUP, rozšíření depozitů.
 Pokračování spolupráce se Souborným katalogem ČR Caslin – import
záznamů o knihách a časopisech MUP s cílem zviditelnění fondu a
snadnější kooperace s knihovnami, např. v rámci meziknihovních
výpůjčních služeb.
 Spolupráce na organizaci vzdělávacích akcích a sdílení dobré praxe
s Klubem vysokoškolských knihovníků ČR a Asociací knihoven vysokých škol
ČR.
 Pokračování v účasti v projektu VISK 8 – nákup českých elektronických
informačních zdrojů – databáze českých odborných článků Anopress, (MK).
 Pokračování v účasti v projektech Programu Informace – základ výzkumu
(LR), (MŠMT) a rozšíření portfolia zahraničních elektronických časopisů
v databázích EBSCO, JSTOR.
 Rozšíření funkcí katalogu a přechod na nový výměnný formát MARC 21 a
nová katalogizační pravidla RDA, opravy za účelem efektivního vyhledávání
a možnosti využití sdílené katalogizace, harmonizace předmětových
a autoritních hesel s Národní knihovnou v Praze.
 Rozšíření vzdělávacích aktivit knihovny zaměřených na podporu informační
gramotnosti a akademických dovedností studentů a větší propojenost
s předmětovou výukou, organizační zajištění celoškolských seminářů a
tvorba webu na podporu psaní závěrečných prací na MUP, pořádání
seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj.

b)

Vysoká škola dále stručně charakterizuje úroveň svých informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury (připojení na internet…)

Všechny učebny jsou vybaveny počítačem propojeným s dataprojektorem a plátnem. Ve
větších posluchárnách je zároveň umístěno audiozařízení s bezdrátovými mikrofony.
Dále univerzita disponuje 4 pevnými počítačovými učebnami s téměř 100 počítači a 2
mobilními počítačovými učebnami s 60 notebooky. V prostorách školy je k dispozici pro
studenty i zaměstnance školy wi-fi síť. V nejvíce frekventovaných budovách (Praha
Učňovská, Dubečská a Prokopova) jsou umístěny počítače pro studenty i na chodbách.
Studentům škola poskytuje e-mailové schránky.
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MUP má na svém serveru k dispozici studijní informační systém, který slouží k evidenci
studentů a jejich studijních výsledků. Informační systém je přístupný z vnitřní počítačové
sítě pro zaměstnance školy a přes webové rozhraní na internetu pro studenty
a přednášející.
Celá univerzita je připojena k internetu pomocí bezdrátové technologie.
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10 Celoživotní vzdělávání
Metropolitní univerzita Praha uspořádala v roce 2015 celkem 12 kurzů celoživotního
vzdělávání (nárůst o 2 kurzy oproti roku 2014), kterých se zúčastnilo celkem 124
účastníků, což představuje nárůst o 24 účastníků oproti roku 2014. Konkrétní počty jsou
uvedeny v tabulkách 10.1 a 10.2.
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11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu § 1 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách)
Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb
mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací /dle § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle vyhlášky
MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu/:
a)

Vysoká škola uvede, jakým způsobem v této oblasti naplňuje také Dlouhodobý
záměr MŠMT, a svůj vlastní (včetně jejich aktualizací na rok 2015). Podá
charakteristiku tvůrčích činností, které uskutečňuje a jakých dimenzí tyto tvůrčí
činnosti nabývají. Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje
zahrnout též inovace a obecněji transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou
tvůrčí činnost a do jisté míry též působení vysoké školy v regionu.

MUP v roce 2015 naplňovala svůj Dlouhodobý záměr 2015–2020, a to především za
pomoci vědecko-výzkumných záměrů na rok 2015. Tomuto napomohla dotace MŠMT
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce
2015, kterou MUP obdržela ve výši 7 041 945 Kč. Lze konstatovat, že cíle obou
dokumentů se dařilo především díky zmíněné dotaci v minulém roce uskutečňovat.
Vědecká činnost na MUP se rozvíjí koordinovaně s akreditovanými studijními programy
a obory jak v centru, tak na univerzitních střediscích, což se projevuje počtem grantů
externích poskytovatelů, včetně grantů interních (viz níže), počtem pořádaných
vědeckých konferencí [viz odst. e)], ale i dalších akcí (semináře, workshopy, kulaté stoly,
hostovské přednášky atd.), aktivní účastí našich vyučujících na konferencích doma
i v zahraničí a rozvíjející se publikační činností. Vědecká činnost se rozvíjí především
v rámci výzkumných center.
Na podporu publikační činnosti akademických pracovníků MUP zřídila MUP v roce 2012
vlastní vydavatelství, nazvané Metropolitan University Prague Press. Vydavatelství se
zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných knih dle kritérií RIV.
Za tímto účelem zřídila MUP Vědeckou redakci Vydavatelství MUP a přijala také Statut
a jednací řád Vědecké redakce Vydavatelství MUP.
Metropolitní univerzita Praha vydává tři vlastní odborné časopisy:
Central European Journal of International & Security Studies (CEJISS). Jedná se o odborný recenzovaný časopis, jehož cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro výměnu
názorů, teorií a myšlenek ze strany akademické obce i odborné veřejnosti, a to
v následujících pěti okruzích:






Mezinárodní, evropská a regionální bezpečnost
Politické teorie v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti
Mezinárodní a evropská politická ekonomie
Mezinárodní, evropské a regionální organizace
Teritoriální studia v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti
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Časopis CEJISS, jehož pracovním jazykem je angličtina, vychází čtyřikrát ročně. V každém
čísle uveřejňuje nejen odborné studie, analýzy a komentáře, ale i recenze odborných
publikací. Časopis má také svou webovou stránku: www.cejiss.org. Je indexován
v databázi Scopus.
Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. Jedná se o recenzovaný časopis,
určený především k rozšíření publikačních možností studentů oboru „Průmyslového
vlastnictví“ ve všech jeho stupních, zejména magisterském a doktorském studijním oboru
„Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“. V časopise publikují též
akademičtí pracovníci Metropolitní univerzity Praha, stejně jako i studenti a odborníci
z jiných vysokých škol, které se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví. I
Acta MUP mají svou webovou stránku www.actamup.cz.
Politics in Central Europe. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, který je zároveň
oficiálním časopisem Central European Political Science Association. Tento časopis je
zaměřen na problematiku výzkumu politiky, politické kultury a demokracie v zemích
střední Evropy. Časopis vychází dvakrát ročně a jeho pracovním jazykem je angličtina.
Články uveřejněné v časopise Politics in Central Europe jsou publikovány také elektronicky
na stránce Social Science Open Access Repositury (www.ssoar.info). Časopis má také svou
webovou stránku: www.politicsince.eu.

Přehled aktivit výzkumných center a kateder
Centrum bezpečnostních studií (C4SS)
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
•
Spoluorganizace výroční studentské konference Centra bezpečnostních studií MUP
a FSS MU, Brno, 22. 4. 2015
•
Bezpečnostní dialog 2.0.: Obrana státu v nejisté době, 17. 3. 2015. Host: František
Šulc (bezpečnostní expert, bývalý šéfporadce a ředitel Kabinetu Ministra obrany
ČR)
•
Veřejná přednáška post-doc C4SS dr. Andrea Gilli: The Diffusion of Drone Warfare?
Industrial, Infrastructural and Organizational Constraints, 30. 3. 2015
•
Veřejná přednáška post-doc C4SS dr. Evangelos Fanoulis: The Non-European Other
as Undemocratic Barbarian: When the EU Talks about Security through Democracy
2. 11. 2015
•
Veřejná přednáška post-doc C4SS dr. Andrea Gilli: Socio-Economic Inequality and
War: Who Dies in American Wars? The Evolution of Tactics and Technology and
the Casualty-Gap, 1. 12. 2015
•
Management a supervize post-docs v rámci C4SS: druhý rok dr. A. Gilliho a
rekrutace dr. E. Fanoulise na tuto pozici na první rok
•
S doc. Hynkem spoluvedení projektu VVZ Transformace Centra bezpečnostních
studií MUP
•
S doc. Hynkem, dr. Braunem a dr. Stříteckým podání projektu a následně jeho
financování coby externího grantu GAČR GA16-02288S Anatomie revizionismu a
jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance
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Doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
•
Spoluorganizace mezinárodní expertní konference Prague Agenda 2015,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 14. – 17. 10. 2015
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
•
Další optimalizace zpravodajského systému ČR (přednášející RNDr. Pavel Štalmach,
MBA), 24. 11. 2015, MUP
•
Umění klamat: informační válka na Ukrajině. 3. 3. 2015 (přednášející Ondřej
Soukup, Mgr. Karel Svoboda, PhD; PhDr. Tomáš Kolomazník, Mgr. Ondřej Šlechta),
MUP
•
Nevládní organizace v Africe (přednášející Anna Procházková), 14. 4. 2015, MUP
Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV)
Na KMO/CMEV se v roce 2015 realizovaly tyto výzkumné projekty:
1.
Výzkumný záměr pod vedením prof. Ing. Václava Kubišty, CSc. – Výzkum
mezinárodních ekonomických vztahů
2.
Výzkumný záměr pod vedením Ing. Ley Melnikovové, Ph.D. - Země Střední Asie –
noví hráči ve světové ekonomice a jejich význam pro vnější ekonomické vztahy
České republiky
3.
Výzkumný projekt s názvem Business Ethics and Financial Performance in Korea Decade of Change ve spolupráci s KDI School of Public Policy and Management,
Sejong, Jižní Korea.

Centrum pro studium Blízkého východu (CMES)
Centrum pro studium Blízkého východu je autonomní akademické pracoviště v rámci
anglofonní katedry International Relations and European Studies na Metropolitní
univerzitě Praha. Svoji činnost centrum zahájilo v říjnu 2005. Hlavním posláním CMES je
zvyšovat informovanost o záležitostech Blízkého východu či muslimského světa obecně.
CMES realizuje činnost týkající se akademické výuky, organizování seminářů a diskusních
stolů, pořádání výročních konferencí s mezinárodní účastí a publikování vlastních
vědeckých výstupů. I v roce 2015 tak CMES mělo možnost pružně reagovat a
zaznamenávat překotný vývoj na Blízkém východě.
Pořádané konference
The Role of Tribes in the 21st Century, 10. dubna 2015
Razantní změny společenských poměrů na Blízkém východě jsou jedním z nejdůležitějších
průvodních jevů současných konfliktů v regionu. Tam, kde se hroutí státy (Sýrie, Irák,
Jemen, Libye aj.), hledají obyvatelé spojenectví a bezpečnost v tom nejpřirozenějším
prostředí – ve svých rodinách, klanech a kmenech. Toto vysoce aktuální téma proto
nemohla pominout výroční konference CMES. Účastnili se jí nejen odborníci z ČR, ale také
z Velké Británie, USA, Izraele a Pákistánu.
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Kulaté stoly
 Křesťané na Blízkém východě – kulatý stůl, 4. března
 Humanitární pomoc v praxi – Afghánistán – otevřená přednáška, 25. března
 Uprchlická krize – kulatý stůl, 14. října
 Inside the Shadowy World of Jihadists – otevřená přednáška, 10. prosince
Mediální a další veřejné výstupy (Ing. Břetislav Tureček)
• Asi 80 vystoupení v Českém rozhlase a České televizi pod hlavičkou MUP
• 11 vystoupení pro Slovenský rozhlas, slovenskou televizi a slovenský tisk
• 19 článků v Lidových novinách pod afilací MUP
• 15 příspěvků pro jiná tištěná a elektronická média (ČR, SR, Izrael)
• 21 vystoupení na jiných vysokých a středních školách a na přednáškách pro
veřejnost v celé České republice

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)
V roce 2015 se Centrum pro studium mediální kultury stalo společným vědeckým
pracovištěm Katedry mediálních studií (KMS) a Katedry politologie a humanitních studií
(KPHS). Tato vnitřní transformace souvisí s vymezením nové koncepce rozvoje výzkumu v
CSMK pro období 2015 až 2020. Novou základní platformu vědecko-výzkumných aktivit
CSMK nyní představuje diskurzivní analýza politické komunikace v současném českém
mediálním prostředí (studium postupné transformace politické komunikace v závislosti na
jejich aktuálních trendech).
V obecné rovině bude vědecko-výzkumné směřování CSMK zaměřeno na:
 podporu a zintenzivňování interdisciplinárně pojatého výzkumu politické
komunikace v médiích (odborné články, přednášky, workshopy), a to díky sdružení
specialistů z oblastí mediální vědy, politologie, sociologie, sociální psychologie,
lingvistiky, historie a mediální filosofie,
 prohlubování mezinárodní spolupráce (aktuálně jde např. o spolupráci s Oslo and
Akershus University College of Applied Sciences, Department of Journalism and
Media Studies),
 pokračování v tradici pořádání tuzemských a mezinárodních konferencí a
workshopů,
 podporu zapojování studentů do vědecko-výzkumné činnosti,
 realizaci přednášek pro širší („neodborné“) publikum
Aktivity uspořádané v roce 2015
„Communicating through social media“ – odborná diskuse studentů MUP se
zahraničním hostem z univerzity v Dublinu, Glennem Mehtou
Dr. Mehta studentům představil svoji novu knihu Infinite Ripple – The Social Media
Revolution (2013), která pojednává o současných trendech v sociálních médiích a o jejich
využití v praxi. Studenti se mohli například dozvědět, jak využít sociální média při
úspěšném pohovoru do zaměstnání, či jak se vyhnout nejrafinovanějším kriminálním
činům spojeným s novými médii.
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Odborná rozprava na téma „Vliv výzkumů veřejného mínění na obsah médií před
volbami“
V květnu 2015 proběhla odborná rozprava na téma „Vliv výzkumů veřejného mínění na
obsah médií před volbami“. Tato rozprava spojená s kulatým stolem byla zaměřena na
problematiku „zacházení“ s publikovanými výsledky výzkumů veřejného mínění v
předvolebních obdobích (úvodní referát Mgr. Škodové, která se hovořila např. o možném
vlivu zveřejňování tohoto typu sociologických šetření na volební chování nerozhodnutých
voličů). Rozpravy se dále účastnil novinář PhDr. Jiří Závozda, který se k tématům vyjádřil z
pozice bývalého novináře (mj. působil jako šéfredaktor zpravodajství TV Prima) a
současného místopředsedy Rady ČT. Další host, Jiří Bouška (Asociace PR agentur), debatu
obohatil o vlastní zkušenost z roku 2006, kdy působil v SNK-ED, jedné ze stran
kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Jakub Charvát (KPHS) téma zasadil
do dalších souvislostí výzkumné i politické praxe. Nedílnou součástí akce byla diskuse se
zúčastněnými studenty MUP.
Studentská konference Média a my
V květnu 2015 uspořádalo CSMK ve spolupráci s univerzitou FF UPJŠ v Košicích
(Slovensko) na MUP v Praze druhý ročník studentské videokonference o nejlepší výzkum
mediální kultury. Na tomto videokonferenčním souboji vystoupili studenti Mediálních
studií na MUP a studenti FF UPJŠ v Košicích, kteří se utkali v prezentačních dovednostech
a ve zpracování svých výzkumů v mediální oblasti.
Workshop na téma „Volební kampaně – tvorba, zacílení, efekty“
V říjnu 2015 uspořádalo CSMK workshop na téma „Volební kampaně – tvorba, zacílení,
efekty“. Na workshopu vystoupili odborní pracovníci MUP: Mgr. Škodová (KMS) a dr.
Jakub Charvát (KPHS). Workshopu se dále zúčastnili hosté Dan Urban (Prism Group, Client
Director) a Jaroslav Poláček (TOP09, volební manažer).
Konference „Proměny mediálního diskursu“
V listopadu 2015 proběhla na půdě MUP konference s názvem „Proměny mediálního
diskursu“, a to za účasti odborníků z různých společenskovědních oborů (mediální studia,
soudobé dějiny, politologie, pedagogika ad.) z univerzit v ČR a na Slovensku. Program
konference byl rozdělen do 4 panelů (problematika uprchlické krize v aktuálním
mediálním diskursu; otázka mediálního diskursu ve vztahu k současné české politice;
České dějiny a média; problematika mediální výchovy a mediální gramotnosti).
Post-doktorský grant GAČR
Dr. Michaela Fišerová řeší druhým rokem post-doktorský grantový projekt GAČR
Dekonstrukce podpisu. Metafyzická dimenze legální mediační politiky. Doba řešení: 2014–
2016.
Iberoamerické centrum MUP (IAC)
Kulaté stoly a konference
•
Black Nationalism and Challenges to the American Identity
Hostovská přednáška T. Jonese, kulturního atašé Velvyslanectví USA v ČR
15. 12. 2015, budova MUP Strašnice;
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•

•



•

•

•

•

Hispánci v USA
Křest knihy El Imaginario Chicano: La Iconografía Civil y Política de los Mexicanos
en Estados Unidos de América Dr. Kateřiny Březinové (nakl. Karolinum)
25. 11. 2015, Instituto Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2.
Cultural Cold War: Eastern European Propaganda in Latin America
Mezinárodní konference, pořádáno ve spolupráci se SIAS, FFUK v Praze.
13. 11. 2015, budova MUP Žižkov
Antes de la Primavera: La Nueva Ola Checoslovaca (y su crítica de cine en Cuba)
Přednáška Dr. Vladimir Smith-Mesa, University College London.
10. 11. 2015, Středisko Ibero-amerických studií, Filosofická fakulta UK v Praze,
Hybernská 3, Praha 1
EU Cooperation with Latin America – Colombian Perspective
Kulatý stůl, Dr. María Alejandra Pineda Escobar. Politécnico Grancolombiano.
26. 10. 2015, budova MUP Strašnice.
Brazil: Current Environmental, Social and Political Challenges
Kulatý stůl, Dr. Ticiano Costa Jordão, The International Sustainability Observatory
(CRUSUS), Dr. Jiří Moravec, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem
21. 4. 2015, budova MUP Strašnice
Diplomatické vztahy mezi Kubou a USA – na cestě k normalizaci?
Kulatý stůl za účasti 6 hostů z Kuby,
16. 3. 2015 budova MUP Strašnice
Kdo je Dayani Cristal? – IAC na festivalu Jeden svět 2015
Komentovaná projekce a následná diskuse s Dr. Březinovou v rámci festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 9. 3. 2015

Výzkumná činnost
Pod vedením Dr. Březinové, vedoucí IAC MUP, byla v roce 2015 realizována další fáze
vědecko-výzkumného projektu s cílem soustavně rozvíjet centrum a jeho badatelské
aktivity, jakož i podpořit mezinárodní přínos výzkumu realizovaného v jeho rámci.
A.
Zahraniční politika ČSSR v Latinské Americe v letech 1948–1989: V rámci tohoto
tematického cíle proběhla nová fáze výzkumu a výstupem je knižní a časopisecká
publikace výsledků bádání v zahraničí.
B.
Druhou linií odborné činnosti IAC v roce 2015 představuje téma mezinárodní
migrace v rámci Amerik. V rámci tohoto tematického cíle byl publikován výstup z
mezinárodní konference „Borders in the Americas“ formou monotematického čísla
časopisu CEJISS v roce 2015.
C.
Vědecká spolupráce IAC MUP v ČR i v zahraničí: IAC spolupracuje pravidelně se
Střediskem Iberoamerických studií (SIAS) FFUK v Praze, vč. spolupořádání konferencí; V
rámci zahraniční vědecké spolupráce IAC MUP spolupracuje se špičkovými pracovišti na
Universidad Complutense de Madrid, University of Cologne, University College London,
Tecnológico de Monterrey, Mexiko a El Colegio de la Frontera Norte, Mexiko.
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Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva
Seznam uskutečněných akcí v roce 2015
Datum:
10. 3. 2015

7. 4. 2015
23. 4. 2015
28. 4. 2015
5. 5. 2015
29. 10. 2015
10. 11. 2015
11. 11. 2015
18. 11. 2015
2. 12. 2015

Téma:
Vernisáž dvou vědeckých monografií
- Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého
práva (monografie prof. K. Klímy)
- Odpovědnost územní samosprávy (kolektivní monografie členů
katedry a přizvaných hostů)
Vztahy Evropské Unie a Číny: mýty a realita (Mgr. Grünwald)
Regulace lobbingu – situace v ČR a ve vybraných státech (Mgr.
Pecháček)
Neefektivita a korupce v procesu čerpání evropských dotací (Mgr.
Janák)
Amnestie prezidenta ČR s odstupem: praktické otázky (Mgr.
Visinger)
Nájem a podnájem v novém občanském zákoníku (PK)
Zákaz mučení ve světle nových bezpečnostních rizik (JUDr. Vostrá)
Jak moudře pracovat s mocí (Mgr. Lavička)
Manželské majetkové vztahy v novém občanském zákoníku (PK)
Evropská unie a všechny její „krize“ (Mgr. Novotný)

Katedra právních disciplín a veřejné správy
Činnost katedry ve sledovaném roce navázala na úspěšná vědecká témata a činnost
konferenční, publikační roku 2014. Velmi významně se rozšířila zejména odborná
propagace univerzity a katedry v podobě právnických seminářů na středních školách a
odborných právnických seminářů na vybraných orgánech veřejné správy.
Byla zorganizována konference na téma „Hospodaření územních samosprávních celků“ na
Krajském úřadě v Liberci celků s početnou účastí funkcionářů a dalších pracovníků
samosprávy Libereckého kraje.
Dále proběhla vědecká konference „Veřejná správa a lidská práva“, na stejné téma a se
stejným názvem byla vytvořena kolektivní monografie.
Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva připravilo odborné semináře pro
pracovníky a studenty MUP a taktéž veřejnost na vybraná právnická a jiná
společenskovědní témata. (viz výše)
Katedra cizích jazyků
Od roku 2015 katedra cizích jazyků organizuje mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge
English. Kromě již zavedených zkoušek z obecné angličtiny Cambridge English:
Preliminary, First, Advanced a Proficiency nabízíme od akademického roku 2015/2016
nově i zkoušky z obchodní angličtiny: Business Certificates: BEC Preliminary, Vantage a
Higher. Všechny typy zkoušek je nyní možné skládat nejen v klasické tzv. papírové
podobě, ale i prostřednictvím počítače. Výhodou počítačové verze zkoušek je jejich větší
flexibilita. Studenti mohou zkoušky skládat každý měsíc a přihlašovací lhůty jsou mnohem
kratší, stejně jako zpracování výsledků zkoušky samotné.
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Katedra mediálních studií

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost KMS se v roce 2015 odehrávala ve třech
rovinách:
1. zapojení do týmové vědeckovýzkumné činnosti
2. katedrální akce související s výzkumnou a tvůrčí prací jejích členů
3. individuální aktivity
Ad 1) Týmová vědeckovýzkumná činnost
 v roce 2015 začal v rámci VVZ tým KMS řešit projekt nazvaný „Vztah médií a
populární kultury“ (J. Jirák a kolektiv)
 KMS garantovala projekt Leonardo - Innovatives Lehren - E-Teaching und Face to
Face –Teaching mit digitalen und analogen Bildungsmedien in der beruflichen Ausund Weiterbildung
Ad 2) Významné týmové akce, popř. podíl na celouniverzitních akcích
 6. 2. 2015 proběhl Pražský studentský summit OSN – za KMS se na akci podílel dr.
Závozda, Ing. Novotný
 12. 3. 2015 proběhla diskuze s italským novinářem Antoniem Ferrarim
(specialistou na Blízký východ) – za KMS se na akci podílela dr. Škrábová
 12. 3. – 15. 3. 2015 se konala akce v rámci grantového programu Leonardo – 12. 3.
proběhla v budově MUP přednáška prof. Jiráka a prof. Thomase Bauera (Institut
für Publizistik & Kommunikationswissenschaft, Universität Wien) na téma „Media
Education in the Age of Digital Media, 13. 3. proběhla návštěva České televize, 14.
3. proběhla konference v budově MUP, které se za KMS zúčastnili doc. Köpplová a
prof. Jirák
 16. 4. 2015 se dr. Závozda a prof. Jirák zúčastnili setkání Asociace soukromých VŠ
ve Zvolen
 16. 4. – 17. 4. 2015 proběhla Jarní škola mediálních studií v Liberci, které se
zúčastnil dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Ing. Novotný
 27. 4. – 30.4 2015 proběhla Jarní škola mediálních studií v Plzni, které se zúčastnil
dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Ing. Novotný
 11. 5. – 29. 5. 2015 proběhla Jarní škola mediálních studií v Praze v budově MUP
na Jarově, akce se zúčastnil dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Ing. Novotný
 1.6 - 5. 6. 2015 proběhla Jarní škola mediálních studií v Hradci Králové, které se
zúčastnili dr. Závozda, Ing. Novotný a Mgr. Bradáč
 19. – 20. 10. 2015 proběhla v Goethe institutu Praha konference „167 obyčejných
dní“, kterou KMS pořádala ve spolupráci s Goethe institutem Praha, konference se
zúčastnil prof. Jirák, doc. Köpplová, dr. Machek, dr. Cebe a Ing. Novotný
 16. 10. 2015 proběhla na Gymnáziu Příbram akce s názvem Televizní studio MUP,
které se zúčastnil dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Ing. Novotný
 19. 11. 2015 proběhla na Gymnáziu Arabská v Praze akce s názvem Televizní studio
MUP, které se zúčastnil dr. Závozda, Mgr. Bradáč a Ing. Novotný
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 12. 2015 se uskutečnila přednáška dr. Závozdy a Mgr. Bradáče na téma „Tyranie
médií“ v rámci doprovodných akcí k Pražskému studentskému summitu
Ad 3) Významné individuální aktivity
 2. 2015 proběhla přednáška prof. Jiráka na téma „Média a společnost“ v knihovně
v Roudnici nad Labem
 3. 3. 2015 se dr. Škrábová zúčastnila diskuze v televizním pořadu Fokus Václava
Moravce na letišti Václava Havla
 11. 3. 2015 se dr. Škrábová zúčastnila mezinárodní konference na téma „Včera,
dnes, spravedliví vždy potřební“ při konání 3. evropského dne spravedlivých
v Goethe institutu
 15. 3. 2015 proběhl rozhovor s dr. Vybíralem v Českém rozhlasu na téma „Trendy
Českého rozhlasu 2“
 8. 4. 2015 se konala přednáška dr. Vybírala pro ministerstva, SŠ učitele a banky
v Akademii literárních novin
 12. 5. 2015 proběhl rozhovor s dr. Děkanovským v České televizi ve Studiu 6
 10. 6. 2015 se konala přednáška dr. Vybíralem pro ministerstva, pro SŠ učitele a
banky v Akademii Literárních novin
 22. 9. 2015 se konala přednáška prof. Jiráka na téma „Děti a média“ pro
knihovníky Moravskoslezského kraje a pro VOŠ J. A. Komenského v Ostravě
Katedra průmyslového vlastnictví
Studijní a pracovní cesty
Od roku 2012 se každoročně dva až tři studenti doktorského studijního oboru
„Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ účastní na doktorském
mezinárodním semináři, který je pořádaný Světovou organizací duševního vlastnictví v
Ženevě pro doktorandské studenty z Evropy, USA a Izraele. V rámci tohoto mezinárodního
semináře doktorandi prezentují své příspěvky a obhajují své názory v mezinárodní diskuzi.
Účast na těchto seminářích, včetně doprovázejícího školitele, je účastníkům plně hrazena
Světovou organizací duševního vlastnictví.
Od roku 2015 se katedře průmyslového vlastnictví podařilo zapojit do programu
jednoročních pracovních stáží pro studenty oboru průmyslového vlastnictví v Úřadu pro
harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante a v Evropském patentovém úřadě v Mnichově.
Hned v prvním roce byli přijati na tyto stáže 4 studenti MUP.
V průběhu roku 2015 byla uskutečněna cesta na mezinárodní seminář pořádaný
Evropským patentovým úřadem, který se konal ve Vídni ve dnech 20. - 21. 10 2015, na
němž zástupce Metropolitní univerzity (prof. Martin Boháček) přednesl příspěvek a podal
zprávu o stavu výuky práv k duševnímu vlastnictví v České republice.
Dále se dva zástupci Regionálního centra patentových informací (Ing. Marta Hošková a
Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.) účastnili ve dnech 21. - 22. 4. 2015 mezinárodní konference
v Mnichově k využití patentových informací a podali zprávu o stavu využívání patentových
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informací v České republice. Ve dnech 10. - 11. 11. 2015 se dva pracovníci katedry
průmyslového vlastnictví (Ing. Marta Hošková a Ing. Eva Schneiderová, Ph.D.) účastnili
specializačního semináře v Kodani k otázkám ochrany vynálezů v zahraničí.
Zastoupení MUP v odborných institucích
Metropolitní univerzita Praha je zastoupena v Kontrolní radě Grantové agentury České
republiky, do níž byl v roce 2013 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České
republiky prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Katedra průmyslového vlastnictví v roce 2015 zajišťovala členství a činnost v těchto
mezinárodních institucích:
 International Association for the Advancement of Teaching and Research in
Intelectual Property – ATRIP;
 Arbitration and Mediation Center WIPO, Geneve, Switzerland;
 AIPPI – International Association for the Protection of Intellectual Property;
 členství v redakční radě časopisu „European Copyright and Design Report“,
London;
 součinnost s Arbitrážním a mediačním centrem Světové organizace duševního
vlastnictví v Ženevě, Švýcarsko.
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a školami:
 V průběhu roku 2015 probíhala spolupráce Katedry průmyslového vlastnictví s
těmito mezinárodními organizacemi a školami:
 Světová organizace duševního vlastnictví Ženeva- WIPO;
 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Alicante, Španělsko-OHIM;
 Evropský patentový úřad Mnichov, Německo-EPO;
 Garant programu Pan European Seal-Professional Traineeship Programme, EPO a
OHIM;
 Garant mezinárodních specializačních kurzů pro doktorandy „WIPO Advanced
Intellectual Property Research Seminar, Ženeva;
 Team Coordinator evropského grantu „Support for awareness raising activities
about the value of IP and the damages of Couterfeiting and piracy“, GR/001/15;
 John Marshall Law School, Chicago, USA;
 Právnická fakulta Univerzity PJŠ Košice.
Příspěvky na mezinárodních konferencích a seminářích v roce 2015:
 Mezinárodní doktorský seminář 26.–28. 5. 2015, Ženeva, Švýcarsko, příspěvek
„Legal Protection of Intellectual Property-Právní ochrana duševního
vlastnictví“(prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.) a příspěvky účastnících se doktorandů;
 Mezinárodní konference k právům z duševního vlastnictví, Moskva, Ruská
federace, 11.–12. 11. 2015, příspěvek „Právní ochrana duševního vlastnictví v
České republice“(prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.);
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 Mezinárodní konference o patentových informacích 21.–22. 4. 2015 v Mnichově,
Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., referát „Využití patentových informací v České
republice“;
 Mezinárodní seminář pořádaný Evropským patentovým úřadem 20.–21. 10. 2015
ve Vídni, Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., příspěvek o stavu výuky práv k
duševnímu vlastnictví v České republice;
 Mezinárodní konference „Výuka duševního vlastnictví“, Bukurešť, Rumunsko, 17.–
18. 11. 2015, příspěvek „Výuka duševního vlastnictví v České republice“(prof. Ing.
Ladislav Jakl, CSc.).
Zahraniční časopisecké a knižní publikace v roce 2015
 Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví a nový občanský zákoník, vědecký
slovenský časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia, č. 1., roč. 3, 2015;
 Domain Name Law and Practice-An International Handbook, part Czech Republic,
co authors Radka MacGregor and Ladislav Jakl, OXFORD University Press, Oxford,
United Kingdom, 2015, ISBN 978-0-19-96631G-3.
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV)
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví, který je vysokoškolským ústavem ve smyslu §
34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a který je organizačním útvarem MUP. Ve
své činnosti se Ústav řídí Statutem MUP, dalšími vnitřními předpisy MUP a svým
Statutem. Statut Ústavu upravuje poslání a činnost Ústavu, organizační strukturu, řízení a
hospodaření Ústavu.
Ústav je vědeckovýzkumným a vzdělávacím pracovištěm, zaměřeným na řešení
teoretických a praktických otázek právní ochrany předmětů duševního vlastnictví v
rozsahu překračujícím možnosti akreditovaných bakalářských, magisterských a případně i
doktorských studijních oborů. Ve své činnosti se Ústav dále soustřeďuje nejen na
udržování současné vysoké úrovně vzdělávacího procesu, ale i na jeho další profesní
rozvoj. Ústav se ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví MUP podílí na
uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, zejména
doktorského studijního oboru „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém
vlastnictví“ a zajišťuje činnost Centra doktorských studií tohoto oboru a jeho příruční
knihovny ve spolupráci s Odbornou knihovnou Jiřího Hájka, v souladu s Knihovním řádem
Odborné knihovny Jiřího Hájka. Ústav uskutečňuje spolupráci s Úřadem průmyslového
vlastnictví a dalšími i mezinárodními organizacemi a školami v oblasti práv k duševnímu
vlastnictví. Byla zajišťována činnost Regionálního centra patentových informací MUP,
zejména formou poskytování odborných konzultací v této oblasti.
V roce 2015 zajišťoval Ústav ve spolupráci s Katedrou průmyslového vlastnictví tuto
vědeckovýzkumnou činnost:
Grantová činnost
 Řešení úkolu GAČR 13-02203S „Doménová jména a jejich význam pro podnikání“
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 JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., spoluřešitelé prof. Ing. Ladislav Jakl,
CSc., a Mgr. Jiří Průša;
 Řešení interního grantu KPV/3/2014 „Izraelský obchodněprávní systém s důrazem
na ochranu duševního vlastnictví“, doktorand Mgr. Matěj Machů a prof. JUDr.
Martin Boháček, CSc.;
 Řešení interního grantu C07-35 „Právní a ekonomické aspekty patentu s
jednotným účinkem“, doktorand Ing. Mgr. Josef Kratochvíl a prof. Ing. Ladislav
Jakl, CSc.;
 Řešení interního grantu C011-35 „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních
známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných
známek“, doktorand Mgr. Vít Svejkovský, Mgr. Martina Zdvihalová a prof. JUDr.
Peter Vojčík, CSc.
Vědeckovýzkumné záměry
•
řešení úkolu k oceňování práv k duševnímu vlastnictví, rezortní grant, řešitel Ing.
Karel Čada, prom. práv., Ph.D.;
•
zpracování rešerší a poradenství ve věcech průmyslových práv, resortní grant ÚPV,
řešitelka Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
Konference:
•
Pořádání výroční konference „Vývoj v oblasti ochranných známek a designu
Společenství“, říjen 2015;
•
Pořádání konference „Doménová jména a jejich význam pro podnikání“, říjen
2015, výstup z úkolu GAČR 13-02203S;
•
Pořádání konference jako výstup z interního grantu B 2-3 „Právní ochrana
duševního vlastnictví v Izraeli“, listopad 2015, doktorand Mgr. Matěj Machů a
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.;
•
Účast na konferencích pořádaných v ČR, zejména Úřadem průmyslového
vlastnictví, Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante a
Evropským patentovým Úřadem;
•
Účast a referáty na konferencích k výuce duševního vlastnictví na vysokých
školách, pořádaných Světovou organizací duševního vlastnictví, podle pozvání;
•
Účast na konferencích k otázkám právní ochrany duševního vlastnictví pořádaných
v Praze Světovou organizací duševního vlastnictví a Evropským patentovým
úřadem.
Semináře
•
Pořádání dvou přípravných seminářů ke zkouškám patentových a známkových
zástupců, Jiří Effmert, únor a říjen 2015.
•
Pořádání semináře k formulování popisu vynálezu a nároků u vynálezů a užitných
vzorů, Ing. Marta Hošková a Ing. Jan Netušil, únor a říjen 2015.
•
Pořádání dvou seminářů k elektronickým rešerším práv z průmyslového vlastnictví,
Ing. Miroslav Paclík, doktorand, březen a listopad 2015.
Ediční činnost
Jakl, Ladislav a kol. VÝVOJ V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK A DESIGNU SPOLEČENSTVÍ.
1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-17-5
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Boháček, Martin; Machů, Matěj. ZÁKLADY IZRAELSKÉHO OBCHODNÍHO PRÁVA SE
ZAMĚŘENÍM NA PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. 1. vyd. Praha: Metropolitan
University Prague Press, Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-87956-23-6
Hošková, Marta. PŘIHLAŠOVÁNÍ VYNÁLEZŮ DO ZAHRANIČÍ CESTOU PCT. 1. vyd. Praha:
Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-25-0
Jakl, Ladislav. METODOLOGIE VĚDY A VÝZKUMU SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST PRÁV K
PRŮMYSLOVÉMU A JINÉMU DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. 1. vyd. Praha: Metropolitan
University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-24-3
Jakl, Ladislav. Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví a nový občanský zákoník,
vědecký slovenský časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia, č. 1., roč. 3, 2015;
Radka MacGregor and Ladislav Jakl (co authors). DOMAIN NAME LAW AND PRACTICE-AN
INTERNATIONAL HANDBOOK, part Czech Republic OXFORD University Press, Oxford,
United Kingdom, 2015, ISBN 978-0-19-96631G-3;

Vydávání recenzovaného časopisu Metropolitní univerzity Praha
Acta MUP - Ochrana duševního vlastnictví, recenzovaný časopis, vydáván od roku 2010,
2x ročně.

Katedra asijských studií a Centrum indo-pacifických studií (CIPS)
Konference
Non-Traditional Security Issues in the Indian Society
(konference, 16. října 2015, budova MUP Žižkov)
Dne 16. října proběhla na MUP konference zaměřená na současné problémy indické
společnosti se zaměřením na lidskou bezpečnost. Konference se účastnilo přes deset
akademiků především ze zahraničních institucí, např.: University of Calcutta (Západní
Bengálsko, Indie), KIIT University (Urísa, Indie), MMD College, (Tripura, Indie),
Wageningen University, Holandsko, Assam University (Asám, Indie) a Metropolitní
univerzity Praha. Konferenci zakončila živá diskuse, do níž se zapojili přednášející i
studující z publika. Rektor MUP prof. Michal Klíma a prof. Chakravarty Banerjee,
prorektorka z University of Calcutta a hlavní řečník (keynote speaker) konference,
slavnostně podepsali Memorandum of Understanding mezi oběma univerzitami. Tři ze
zahraničních hostů (prof. Chakravarty Banerjee, prof. Patnaik – rektor KIIT, a Dr. Debarati
Das) přispěli v rámci kurzů MUP hostovskými přednáškami.
Non-Traditional Security Issues in Asia: Threats and Opportunities
(konference, 20. listopadu 2015, budova MUP Žižkov)
Dne 20. listopadu 2015 se konala konference zaměřená na současné bezpečnostní
problémy v Asii a Pacifiku, jež byla spolu-organizována s katedrou IRES, MUP, a
Nottingham Trent University. Těšila se značnému zájmu akademiků, o účast se zajímalo na
osmnáct akademiků z: Metropolitní univerzita Praha, ČR; Nottingham Trent University,
VB, University of Lodz, Polsko; University of Vienna, Rakousko, Goethe University,
Německo, Masarykova Univerzita, ČR, Euro-Asia Pacific Net, Rakousko, atd.
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Kulaté stoly, workshopy a hostovské přednášky
Mezinárodní spory o řeku Mekong: přehodnocení konfliktu a dosavadní spolupráce
(kulatý stůl, 16. prosince 2015, budova MUP Strašnice)
Prezentace japonského bojového sportu Naginata
(2. prosince 2015, budova MUP Strašnice)
ASEAN Regional and EU-ASEAN Interregional Integrative Dynamics in the Aftermath of
Cross-border Challenges
(přednáška, 12. listopadu 2015, budova MUP Strašnice)
The Burgeoning East Asian Regional Integration and the European Experience
(přednáška, 29. října 2015, budova MUP Strašnice)
Non-Traditional Security Issues in the Indian Society
(konference, 16. října 2015, budova MUP Žižkov)
Může Čína předehnat Západ v inovacích?
(přednáška, 13. října 2015, budova MUP Strašnice)
Korejská republika a ČR: Obchodní vztahy a podnikatelská etika
(kulatý stůl, 19. května 2015, budova MUP Strašnice)
Sovětský orientalismus
(přednáška, 5. května 2015, budova MUP Strašnice)
Sharia Law and The Powers That Be in Brunei and Malaysia
(přednáška, 4. května 2015, budova MUP Strašnice)
Umění tří indických náboženství
(přednáška, 28. dubna 2015, budova MUP Strašnice)
Genderová (ne)rovnost
(přednáška, 20. dubna 2015, budova MUP Strašnice)
Katastrofy a český člověk v 21. století: pomáhat či nepomáhat?
(přednáška, zahájení výstavy fotografií, 26. března 2015, budova MUP Jarov)

Vnitřní vědecko-výzkumné projekty CIPSu
 VVZ 34-07: CIPS - Mapping and Interpreting International Relations in the IndoPacific. Cílem projektu je posílení aktivit a obsahu Centra asijsko-pacifických studií
(Centra indo-pacifických studií). Cílem tohoto dlouhodobého projektu je
zmapování a analýza nejnovějšího vývoje mezinárodních vztahů v Asii a Pacifiku
v posledních pěti letech, kdy dochází nejen k viditelnějšímu vzestupu Číny, stejně
jako přesunu pozornosti USA i EU do Asie.
 VVZ 34-06: Publikace Tagore and Discriminations: Representing the
Unrepresented. Základ publikace tvoří vybrané příspěvky monotematické
indologické konference s mezinárodní účastí, pořádané MUP v říjnu 2013 (Tagore
on Discriminations: Representing the Unrepresented, viz program konference),
rozšířené a upravené do podoby kapitol akademické publikace. Zohledněn byl
genderový aspekt, aspekt kastovních a sociálních hierarchií, a to jak u Thákura
samotného, tak u pohledů na něho – tj. jak byl Thákur jako sociálně-kritický autor
zobrazován a tematizován zvnějšku a kde lze v těchto diskursech hledat hlavní
důrazy (např. Julius Evola nebo Moriz Winternitz).
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Účast pracovníků CIPS na vědeckých konferencích a seminářích v roce 2015
ANDĚLOVÁ, Petra, “China’s Investments in SEA: Benefits and Threats“, 8th EUROSEAS
Conference, University of Vienna, Vídeň, 11.–14. srpna 2015.
ANDĚLOVÁ, Petra, “East Asia Security Situation and Cross-Strait Relations“, discussant at
the round table, CERGE-IE, Praha, 8. října 2015.
ANDĚLOVÁ, Petra, “The Indian Ocean: A Jammed Crossroads,” 7th Annual Prague
Conference on Asian Studies, MUP, Praha, 20. listopadu 2015.
ANDĚLOVÁ, Petra, “Taiwan in the International Relations“, FSV UK a TECO, Praha, 21.
listopadu 2015.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka, “Humanization on Gender Equality in English Written
Texts”, Conference English Language & Literature – A Tool for Humanising,
University of Faridabad, Faridabad, India, 23.–24. února 2015. Plenární příspěvek a
předsedání dvěma konferenčním sekcím, z toho jedna závěrečná plenární.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka, “Female Outsiders Portrayed as Witches in Bengali
Literature”, Non-Traditional Security Issues in the Indian Society. KAS MUP, Praha,
16. října 2015.
KOLMAŠ, Michal, "China as the new source of Japan's identity", International Conference
on Public Policy, Milán, 1.–4. července 2015.
KOLMAŠ, Michal, "Conceptualization of identity in IR - insights from Japan", 9th Annual
Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia, UP Olomouc, 23. října
2015.
KOLMAŠ, Michal, "The symbol of Kyoto in Japan's identity reformulation", 7th Annual
Prague Conference on Asian Studies, MUP Praha, 20. listopadu 2015.
STRAŠÁKOVÁ, Mária, Towards Greater Regionalism in Southeast Asia“, Discussant at the
Nikkei Round Table, 8th EUROSEAS Conference, University of Vienna, Vídeň, 11.–14.
srpna 2015.
STRAŠÁKOVÁ, Mária, Sino-Vietnamese Tensions over the Mekong River: A Rotten Apple
that Spoils the Barrel?” 8th EUROSEAS Conference, University of Vienna, Vídeň, 11.–
14. srpna 2015.
Nejvýznamnější publikace katedry a výzkumného centra v roce 2015
Andělová, P. and Strašáková, M. 2015. Sino-Vietnamese Relations in the 21st Century:
Hugs and Slaps In: Panorama of Global Security Environment 2014, Bátor, P. and
Ondrejcsák, R. (eds.): Bratislava: Center for European and North Atlantic Affairs
Knotková-Čapková, Blanka. 2015. Průsečíky nerovností a cesty k jejich odstraňování
z pohledu postkoloniálních feminismů. In: Profant, Tomáš – Horký-Hlucháň, Ondřej
(eds.).
Knotková-Čapková, Blanka. 2015. Gender jako svobodná volba? In: Skládanka témat, co
hýbou světem, str. 68-75. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. Vzdělávací program Varianty.
Kořán – Bílková – Kolmaš – Kolmašová. 2015. Česka republika v mezinárodních
organizacích. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
Publikace
Knotková-Čapková, Blanka, et al. 2015. Tagore on Discriminations: Representing the
Unrepresented. Praha: MUP Press.
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Zvané přednášky pracovníků/ic CIPS v roce 2015
Knotková-Čapková, Blanka
1) 7. 2. 2015. Přednáška na památku básnířky Malliky Sengupty. Knižní veletrh
(organizoval literární časopis Bhášánagar), Kolkata, Indie.
2) 11. 2. 2015. Gender Archetypes of Literary Heroines: A Methodological Approach.
University of Calcutta, Department of Women Studies.
3) 17. 2. 2015. Reading Tagore through the perspective of Gender Studies. Bhangar
Mahavidyalaya, affiliated College to the University of Calcutta.
Strašáková, Mária
1) 16. 2. 2015 Přednáška na téma vývoj česko-vietnamských vztahů v rámci
workshopu Surname Nguyen, forename Jan: Stories of migration, cultural
exchange an life of the Vietnamese community in the Czech Republic, Galerie
Tranzitdisplay, Praha, ČR.
2) 21. 10. 2015 Přednáška na téma vietnamské komunity v ČR pro americké
studentky a studenty z Antioch College, Centrum genderových studií, Praha, ČR.
3) 8. 12. 2015 Přednáška na téma Holé větve a ženy na ocet: sňatková migrace
vietnamských žen do Číny, katedra asijských studií, UPOL, Olomouc, ČR.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Vystoupení členů katedry na konferencích
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.
 VI. Kongres České společnosti pro politické vědy 11. září 2015, příspěvek: Migrace
jako bezpečnostní hrozba pro EU.
 Konference na US v Plzni s názvem Prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti EU, 12.
listopadu 2015, příspěvek: Migrační politika EU jako nedokonalý příklad top-down
europeizace
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
 Cultural Diversity and Value Pluralism in European and Global Politics konference,
20. až 21. listopadu 2015, Anglo-American University, FSV UK, Praha, The Eurasian
Revolution and the Eclipse of the Enlightenment
 Africa Days 2015, 2nd Ethio-Czech Conference on Africa, 15. až 16. října 2015,
Centrum afrických studií KBS ZČU, Plzeň, William Winwood Reade and Victorian
Vision of Africa.
 International Scientific Workshop, European Civilisation and the World between
Conflicts, Cooperation and Dialogue, 18. září 2015, FF UK Praha, Robert Knox,
Transcendental Anatomy and Imagination of Racial War (Image of the Other in a
Specific Cultural Context).
 CEE Identity, My Hero Your Enemy, International Conference National Identities in
Central Europe in the Light of Changi ng European Geopolitics 1918-1948, 29. až
30. června 2015, FSV MU, Brno, Political struggle and imagination as mimetic
rivalry (invited speaker).
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 Orientalia Antiqua Nova, 23. až 24. dubna 2015, KBS FF ZČU, Plzeň, William
Winwood Reade a zrození britské afrikanistiky
 57. konference České neuropsychofarmakologické společnosti (CNPS), 8. ledna
2015, Lázně Jeseník, Kořeny rasismu: Rasová imaginace v 19. a 20. století (invited
speaker).
Mgr. Hana Hlaváčková
 Vnitřní bezpečnost EU: Slovinské zapojení – nutnost, nebo příležitost?. VI. Kongres
Praha, září 2015. Fakulta sociálních věd UK.
 Současná zahraniční politika Slovinska na pozadí zajištění vnitřní bezpečnosti EU.
Kulatý stůl s názvem: Prolínání vnější a vnitřní bezpečnosti EU, listopad 2015.
Metropolitní univerzita US Plzeň
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D
 Horáková: Účast na mezinárodní antropologické konferenci Making Anthropology
Matter, Villa Lana, Praha, 14.-15. října 2015, organizované EASA a Etnologickým
ústavem AV v Praze; příspěvek na téma „Anthropology's contribution to studying
rural multilocality”.
 Horáková: Účast na mezinárodní afrikanistické konferenci ECAS IV, Paříž, 7. – 12.
července, referát „Xenophobic violence, identity politics and new nationalism in
South Africa“.
 Horáková: Účast na konferenci Různé kultury, jedna příroda, Pedagogická fakulta
UHK, 23.- 24. března 2015. Referát „Postsocialistická etnografie venkovské
krajiny v čase ´dobrovolné´mobility: neoliberalismus a ´místní´ kultura“.
 Horáková: Přednáška na semináři Venkov 2015, 5. února 2015, Přírodovědecká
fakulta UK Praha. Referát (s dr. Fialovou) „Transformace venkova: Turismus jako
faktor rozvoje“.
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
 ISA Annual Convention, New Orleans, USA, 18.–21. 2. 2015, Působnost privátních
bezpečnostních firem na Ukrajině
 The Asian Conference on the Social Sciences, Kobe, Japonsko, 11. 6.–14. 6. 2015,
Concept of Terrorism versus Terror and a Definition of Terrorism for the Asian 21st
Century
Konference a kulaté stoly pořádané MUP
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.
 Kulatý stůl s názvem: Prolínání vnější a vnitřní bezpečnosti EU, listopad 2015.
Metropolitní univerzita US Plzeň
 Kulatý stůl s názvem: Islám a Evropa, vystoupil prof. Ivo Budil a ing. Břetislav
Tureček, Metropolitní univerzita US Plzeň
Mgr. Richard Grünwald
 16. 12. 2015 – Mezinárodní spory o řeku Mekong: přehodnocení konfliktu a
dosavadní spolupráce. Kulatý stůl pod záštitou centra indo-pacifických studií,
katedry asijských studií. Metropolitní univerzita Praha.
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 20. 11. 2015 – 7th Annual Prague Conference on Asian Studies: Non-Traditional
Security Issues in Asia – Threats and Opportunities. Richard Grünwald: Sino-Indian
Hydro-Hegemony: Opportunity or Oppression?. Metropolitní univerzita Praha.
 16. 10. 2015 – 4th MUP Conference on South Asian Studies: Non-Traditional
Security Issues in the Indian Society. Richard Grünwald: Pernicious streams of
Brahmaputra and the darkside of water cooperation. Metropolitní univerzita
Praha.
 24. 4. 2015 – 7. výroční studentská konference pod hlavičkou Centra
bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s Oddělením
bezpečnostních a strategických studií Masarykovy univerzity na téma „Pošetilost
mocných aneb přeshraniční hydropolitická interakce v 21. Století“. Masarykova
Univerzita v Brně.
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D
 22.–23. října 2015: Organizace 9. ročníku dvoudenní mezinárodní afrikanistické
konference Viva Africa 2015 (Knowledge Production on and within Africa), Praha,
MUP; Horáková – organizátorka, členka vědeckého výboru, garant akce, příprava
kolektivní monografie.
PhDr. Michael Romancov, PhD.
 DK 26. 11. 2015 Co všechno (ne)víme o migrantech a jak jim (ne)pomáháme.
Hosté: Dr. Petr Pelikán, arabista, a Mgr. Pavel Gruber, ředitel české pobočky
organizace Lékaři bez hranic
Granty GAČR
doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
 Hlavní řešitel a vedoucí řešitelského týmu grantu GAČR GA16-02288S společně
s doc. Hynkem, dr. Braunem a dr. Stříteckým: Anatomie revizionismu a jeho vliv na
(sub-) regionální institucionalizace a aliance
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
 Účast na grantu P408-11-0395 – Privatization of Security

Granty interní (MUP)
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.
 VVZ 2015-2020 Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních výzev
politického a ekonomického charakteru
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
 S doc. Hynkem spoluvedení projektu VVZ Transformace Centra bezpečnostních
studií MUP
Mgr. Richard Grünwald
 IGS 2015-2016 Percepce přeshraničních konfliktů o vodu: nový přístup kritické
politické ekologie.
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Mgr. Hana Hlaváčková
 IGS 2015-2016 Analýza vybraných aspektů politiky v jihovýchodní Evropě
 VVZ 2015-2020 Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních výzev
politického a ekonomického charakteru
Odborné publikační výstupy za MUP
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
 Bureš, O. 2015. EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment.
London: Routledge. 248 pp. ISBN 978-1138940185.
 Bureš, O. 2015. A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical
Assessment. In: Intelligence & National Security 30, 2-3. Pp. 191-206.
 Bureš, O. 2015. Ten Years of EU's Fight against Terrorist Financing: A Critical
Assessment. In: Intelligence & National Security 30, 2-3. Pp. 207-233.
 Bureš, O. 2015. Private Security Companies: Transforming Politics and Security in
the Czech Republic. London: Palgrave MacMillan. 176 p. ISBN 978-1-137-47751-4.
 Bureš, O. 2015. Political Corporate Social Responsibility: Including High Politics?.
In: Journal of Business Ethics, 129, 3. pp 689-703.
 Bureš, O. (ed.) 2015. Sborník vybraných příspěvku ze 7. výroční studentské
konference bezpečnostního výzkumu, 2015, Praha, ISBN: 978-80-87956-18-2.
Mgr. Richard Grünwald
 Grünwald, Richard (2015). Pošetilost mocných aneb přeshraniční hydropolitická
interakce v 21. století. In: 7. výroční studentská konference na současná
bezpečnostní témata, 24. dubna 2015, Metropolitní Univerzita Praha. Praha:
Metropolitan University Prague Press, 2015. s. 49-60. ISBN 978-80-87956-18-2.
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Just, Petr. Euroskepticismus a euroskeptické strany strany ve volbách do Evropského
parlamentu 2014 v České republice a na Slovensku, Politics in Central Europe, vol. 11,
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European Elections. New York, Routledge 2016, 549–567.
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Konference
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 Britské volby 2015, Hradec Králové, 21. května 2015
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b) Vysoká škola dále stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost
s činností vzdělávací.
MUP pokračuje v podpoře výzkumu studentů magisterských a doktorských oborů v rámci
Interního grantového systému MUP. Ten je zřízen za účelem podpory výzkumných
projektů, které propojují vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost a jsou cílené do
oblasti studentské výzkumné a publikační činnosti a mezinárodní vědecké spolupráce.
V rámci své činnosti rektor MUP každoročně vyhlašuje interní studentskou grantovou
soutěž pro studenty magisterského studia, doktorandy, akademické pracovníky
zaměstnané na MUP a vědecké pracovníky ÚMV. Řešiteli mohou být doktorandi
v prezenční formě studia nebo akademičtí pracovníci MUP. V řešitelských týmech mohou
být zapojeni studenti magisterského studia, doktorandi, akademičtí pracovníci MUP
a vědečtí pracovníci ÚMV. Je-li řešitelem doktorand, členem týmu musí být jeho školitel.
Počet studentů doktorského nebo magisterských studijních programů vždy musí být větší
nebo roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.
Interní granty v rámci účelové podpory na specifický VŠ výzkum:

Evidenční číslo

Název projektu

Čerpané způsobilé
náklady v r. 2015 (Kč)

B1-31

Recepce Margaret Thatcherové a thatcherismu v
českém prostředí

207 500

B2-31

Izraelský obchodněprávní systém s důrazem na
ochranu duševního vlastnictví

187 500

C1-35

Percepce přeshraničních konfliktů o vodu: nový
přístup kritické politické ekologie

225 000

C2-35

Vývoj lidské bezpečnosti v jihovýchodní Asii: vliv a
270 309
praktické dopady socializace národů ASEAN
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C3-35

Post-anarchismus, světový řád a hnutí "No
Border"

228 750

C4-35

The diffusion of EU norms: minority rights,
democracy and good governance in the EU and
beyond

135 000

C5-35

Analýza vybraných aspektů politiky v
jihovýchodní Evropě

208 750

C6-35

Krize politického stranictví v České republice

220 000

C7-35

Právní a ekonomické aspekty patentu s
jednotným účinkem

230 000

C8-35

Recepce překladů „ostatních literatur“ v
angličtině“ v českém kulturním prostředí

162 500

C9-35

Construction of National Identity in the Discourse
168 625
of Contemporary Japanese Media

C10-35

Ochrana lidských práv v ústavním a evropském
kontextu

250 000

C11-35

Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních
ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí,
včetně kolektivních a certifikačních ochranných
známek

162 500

c) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti
bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních
programů do tvůrčí činnosti na vysoké škole.
Studenti oboru průmyslového vlastnictví se každoročně zapojují do řešení interních
grantů. Od roku 2012 se každoročně dva až tři studenti doktorského studijního oboru
„Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ účastní na doktorském
mezinárodním semináři, který je pořádaný Světovou organizací duševního vlastnictví
v Ženevě pro doktorandské studenty z Evropy, USA a Izraele. V rámci tohoto
mezinárodního semináře doktorandi prezentují své příspěvky a obhajují své názory
v mezinárodní diskuzi. Účast na těchto seminářích, včetně doprovázejícího školitele, je
účastníkům plně hrazena Světovou organizací duševního vlastnictví.
Od roku 2015 se katedře průmyslového vlastnictví podařilo zapojit do programu
jednoročních pracovních stáží pro studenty oboru průmyslového vlastnictví v Úřadu pro
harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante a v Evropském patentovém úřadě v Mnichově. Na
základě tohoto programu může katedra MUP navrhovat každoročně až po pěti
studentech, kteří prokáží dobrou znalost angličtiny a absolvují přijímací elektronický
odborný test z průmyslového vlastnictví. V průběhu této jednoroční pracovní stáže přijatí
studenti, za předpokladu kvalitně plněných povinností, dostávají plat 1 000 EUR měsíčně.
Hned v prvním roce byli přijati na tyto stáže 4 studenti MUP.
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d) Vysoká škola uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
byly získány v roce 2015 celkem a z toho specifikuje, kolik z nich bylo vynaloženo
při řešení grantů a projektů přímo vlastní vysokou školou, resp. kolik z nich vysoká
škola vydala spoluřešitelům a dodavatelům.
V roce 2015 MUP řešila 3 granty GA ČR:
Řešitel

Název projektu

Reg. číslo

Prostředky
na rok 2015
(v Kč)
doc. Mgr. O. Bureš, Ph.D.
Privatizace bezpečnosti: P408/11/0395 725 000,role aktérů privátního
sektoru v reakcích
na
současné
bezpečnostní hrozby
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Doménová jména a 13-02203S
469 000,Ph.D., LL.M.,Ph.D.
jejich
význam
pro
podnikání
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
Dekonstrukce podpisu:
225 000,14-14237P
272 000,metafyzická
dimenze
legální mediační politiky
Dále byl řešen grant EK v rámci LLP – Leonardo:
Řešitel

Název projektu

Reg. číslo

doc. PhDr. Barbara
Köpplová, CSc.

Innovatives Lehren - E-Teaching
und Face to Face–Teaching mit
digitalen und analogen
Bildungsmedien in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung

CZ/13/LLPLdV/PS/P/13
4067

Prostředky na
rok 2015
253 123,30

Grant EK v rámci 7. rámcového programu:
Řešitel

Název projektu

Reg. číslo

doc. Ing. Vladislav Flek,
CSc.

STYLE (Structural integrity for
lifetime management - non-RPV
components)

249648
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Prostředky na
rok 2015
1 020 000,-

e) Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počet v roce 2015, kolik
bylo s mezinárodní účastí). (tabulka 11.1)
Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)
S počtem účastníků
Metropolitní
vyšším než 60
S mezinárodní účastí
univerzita Praha
CELKOVÝ počet (z CELKEM)
(z CELKEM)
International
Relations and
European Studies
2
2
2
Katedra asijských
studií
1
0
1
Katedra mediálních
studií
2
1
1
Katedra
mezinárodních vztahů
a evropských studií
6
0
3
Katedra politologie a
humanitních studií
4
1
1
Katedra právních
disciplín a veřejné
správy
2
1
0
Katedra průmyslového
vlastnictví
6
0
5
CELKEM
23
5
13

f) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty
doktorských studijních programů a pracovníky na tzv. post-doktorandských
pozicích (tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského studijního programu),
zda existuje nějaká strategie pro tuto oblast.
Stipendium pro prezenční studenty doktorských studijních programů, Interní grantový
systém, Erasmus a spolupráce s Ústavem mezinárodních vztahů a Ústavem průmyslového
vlastnictví. Postdoktorandi dostávají možnost učit vlastní kurz a dostávají zpětnou vazbu
na publikace.
g) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra 1 podílí
na tvorbě a uskutečňování studijních programů.
Katedra mezinárodního obchodu (KMO), Centrum pro studia mezinárodních
ekonomických vztahů (CMEV) navazuje kontakty se soukromým sektorem a s relevantní
státní správou. Konkrétními výstupy jsou jak semináře se zástupci firem (viz bod g), tak i
zprostředkování praxí pro naše studenty ve firmách či státních institucích (pravidelně
1

Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není
výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací.
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probíhají např. výběrová řízení na stáže pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR Odbor
ekonomické diplomacie, nebo pro společnost Allport Cargo Services Czech, s.r.o. Rozvíjí se
i spolupráce na vzdělávání mladých lidí v oblasti začátků vlastního podnikání (spolu s
Prague StartUp Centre) – účastnit se mohou i studenti MUP.
Katedra anglofonních studií (KAS) pořádá metodické semináře pro učitelé středních škol –
vzdělávání pedagogických pracovníků (5 seminářů) – aplikace teorie do praxe.
h) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce
s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací.
Netýká se MUP.
i) Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití
výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných a nově
uzavřených smluv v roce 2015.
Netýká se MUP.
j) Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních
programech (osoby, které se v roce 2015 podílely na výuce alespoň v jednom
předmětu). (tabulka 11.2)
Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech** (počty)
Metropolitní univerzita Praha
Katedra mezinárodního obchodu
International Relations and European
Studies
Katedra průmyslového vlastnictví
CELKEM

Počty osob
5
1
12
20

k) Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce. (tabulka 11.3)

Tab. 11.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné
absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)
Metropolitní univerzita Praha
Katedra mezinárodního obchodu
Katedra průmyslového vlastnictví
CELKEM

Počty studijních oborů
2
1
3
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l) Výše příjmů, které vysoká škola získala z prodeje licencí v roce 20151.
Netýká se MUP.
m) Výše příjmů, které vysoká škola získala ze smluvních zakázek za uskutečnění
tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje2 (tj. aktivit ve VaVaI, které
vysoká škola realizovala za úplatu pro subjekty aplikační sféry), přičemž
nerozhoduje, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový
smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů.
Netýká se MUP.
n) Výše příjmů, které vysoká škola získala za uskutečňování placených kurzů
prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry3 (podnikové
vzdělávání) v roce 2015.
Netýká se MUP.
o) V případě, že existují, uvede vysoká škola také výši celkových příjmů, které
obdržela jako úhradu činností provedených v rámci odborných konzultací a
poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry4 (s odlišením
příjemců - podniků a příjemců – orgánů veřejné správy a fyzických osob)
1

Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na
nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se
uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii
polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou
smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z
duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky)
nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či
autorského práva ze strany poskytovatele.
2
Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především
výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje
dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky.
Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku
zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které
subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za
smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný
výzkum.
3
Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové
vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum
a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy
s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou
„na zakázku,“ tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů
účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici.
Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své
zaměstnance.
4
Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké
míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v
souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry.
Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo
pochopení určitého stavu.
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Netýká se MUP.
p) Počet spin-off/start-up podniků podpořených vysokou školou v roce 2015 (tabulka
11.4).
Netýká se MUP.
q) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakou má strategii pro komercializaci.
Netýká se MUP.
r) Vysoká škola stručně a výstižně charakterizuje svoje působení v regionu, případně
uvede, zda a proč má nadregionální a celostátní charakter. Uvede, jakým
způsobem probíhá spolupráce s regionálními samosprávami a zda se podílí např.
na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu.
MUP v regionech, kde má střediska, ale ani v Praze, nebyla přizvána k tvorbě strategií v
rámci klastrů s kraji či statutárními městy.
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12 Internacionalizace
a)

Vysoká škola stručně charakterizuje svoji strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů
a mezinárodního prostředí, popíše úroveň tohoto prostředí a stanoví své prioritní
oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své aktivity v zahraničí)

Metropolitní univerzita Praha v roce 2015 rozvíjela existující vztahy v rámci existujících
partnerských smluv se zájmem o kvalitu vztahů a soustředila se rovněž na nová
strategická partnerství pro posílení úrovně studia na univerzitě. Šlo zejména o rozšířenou
nabídku studijních programů v angličtině a hlavní zájem byl soustředěn na rozvoj aktivit
s univerzitami v EU, jakož i v dalších zemích světa, a prohlubování spolupráce v rámci
Double Degree. Prvořadým cílem univerzity je účast v programu Erasmus+ a s tím
související rozvoj spolupráce s univerzitami v zemích zapojených do programu Erasmus+,
který byl v roce 2015 rozšířen i na země mimo EU, čehož univerzita využila v maximálním
rozsahu a obdržela na tyto mobility více než 130 000 EUR. Tím se dostala mezi
nejúspěšnější žadatele v rámci všech vysokých škol v ČR (veřejných i soukromých). V této
souvislosti byla věnována velká pozornost kvalitě vysílaných studentů a na kvalitní výuku
pro přijíždějící studenty z celého světa ať již v rámci programu Erasmus+, nebo v rámci
výměnných programů na základě dalších smluv. V roce 2015 byly podány 3 žádosti o
granty Erasmus+, což se týkalo klasického programu Erasmus+ v rámci zemí EU a také 2
žádosti na výše uvedený program Erasmus+ pro spolupráci se zeměmi mimo EU. Všechny
3 žádosti, které byly koncipovány jako žádosti dvouleté (s možností čerpání do konce
května roku 2017) byly úspěšné a jsou čerpány v souladu s pravidly programu Erasmus+.
V roce 2015 byl opět navýšen počet partnerských univerzit proti roku 2014 o dalších 29
smluv a celkově máme 129 partnerských univerzit v zemích zapojených do programu
Erasmus+ zemí EU a dalších 10 s univerzitami ze zemí mimo EU, které rovněž mohou
spolupracovat v programu Erasmus+, ale na základě jiných pravidel. Zde jsme získali
granty pro pedagogy a studenty a zaměstnance do USA, Indie, Mexika, Maroka a do Bosny
a Hercegoviny. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo k nárůstu počtu přijíždějících
výměnných studentů, který výrazně převyšuje počet vysílaných studentů, řešíme i otázku
kvality výuky a univerzita rozšiřuje nabídku výukových předmětů a oborů v angličtině.
V minulém roce to bylo zavedení nového oboru v angličtině (Asijská studia) a připravuje
se Mezinárodní obchod pro magisterský program v roce 2016.
MUP měla v roce 2015 uzavřeny smlouvy s univerzitami ve 30 zemích zapojených do
programu Erasmus+ (země EU, EFTA, Turecko a Makedonie). Výměny studentů v rámci
programu Erasmus+ jsou realizovány v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.
V roce 2015 byla spolupráce v programu Erasmus+ rozšiřována pro další obory, kde byla
nabídka nízká s ohledem na zájem studentů (Mediální studia, International Business,
Politologie, Průmyslové vlastnictví, Kybernetická bezpečnost), a proto průběžně
aktualizujeme bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus+, abychom měli kompletní
nabídku pro studenty všech našich oborů a aby mohlo stále vyšší procento našich
studentů studovat v zahraničí. Z celkového rozpočtu programu Erasmus+ přiděleného pro
studenty českých soukromých vysokých škol na studium (existuje i rozpočet na stáže)
získala MUP 42 % z této částky.
Velký zájem je rovněž o účast na stážích v rámci programu Erasmus+ ve firmách a dalších
institucích v zemích zapojených do programu Erasmus+, kde počtem vysílaných studentů
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MUP dosahuje velmi dobrých výsledků v rámci všech vysokých škol České republiky – v
roce 2015 se MUP dostala na 9. místo v počtu vyslaných studentů v rámci všech českých
vysokých škol (veřejných i soukromých) a mezi soukromými vysokými školami je na
prvním místě.
MUP je členem mezinárodní sítě LEO-NET pro podporu stáží v Evropě, účastní se však i
dalších jednání mezinárodních organizací, jako je každoroční konference EAIE (Evropská
asociace pro mezinárodní vzdělávání).
Nad rámec programu Erasmus+ pokračujeme ve spolupráci i s dalšími zahraničními
univerzitami mimo země Evropské unie. V roce 2015 měli studenti možnost vybírat si
studium z 54 partnerských univerzit v 22 zemích Asie, Afriky, Austrálie, Jižní a Severní
Ameriky, ale také v evropských zemích mimo EU.
Metropolitní univerzita Praha je aktivní v mezinárodních akcích – v roce 2015 se také
účastnila několika veletrhů v zahraničí (Makedonie – Skopje; Slovensko – Nitra, Košice a
Bratislava; Kazachstán – Almaty; Indie – Dillí). Pro tento účel MUP vydává informační
materiály v cizojazyčných verzích (angličtina, ruština, makedonština). Pracovníci
zahraničního oddělení MUP se účastní různých konferencí a setkání s partnerskými
univerzitami. Velmi významnou akcí v rámci internacionalizace MUP je každoroční účast
na konferenci EAIE, která se v roce 2015 konala v Glasgow a níž se účastnili 2 pracovníci
zahraničního oddělení. Na této konferenci, které se účastní každoročně více než 4000
zástupců vysokých škol z celého světa, získáváme nové partnery pro univerzitní
spolupráci.
Zahraniční oddělení MUP průběžně spolupracuje se všemi pedagogy i studenty a
zprostředkovává nabídky na možnosti získání stipendií na studijní pobyt i na praxi v
zahraničí (včetně výukových programů pro učitele a tréninkové aktivity pro ostatní
zaměstnance), a to ze všech dostupných zdrojů.
V roce 2015 se podařilo získat několik stipendií pro studenty v rámci programu Duo Korea
a Duo Japan. Studenti jsou úspěšní i při získávání stipendií tchajwanské vlády. Byli rovněž
přijati a vysláni první účastníci programu Erasmus+ do zemí a ze zemí mimo EU, což byl
první případ využití tohoto grantu v podmínkách univerzity.
S ohledem na zaměření studijních programů je priorita univerzity zaměřena na některou
tradiční formu spolupráce s partnery z EU, ale s ohledem na studijní zaměření se
soustředíme i na ostatní oblasti světa a sem patří zejména asijský region – Japonsko,
Korea, Čína, Filipíny, Indonésie, Thajsko, Indie (Asijská studia). Proto využíváme účasti na
akcích v Asii (Vietnam, Kazachstán, Indie 2014, Kazachstán, Indie 2015, Gruzie 2016 a
připravované veletrhy v Indii, Filipíny 2016).
b)
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit
(tabulka 12.1)
viz tabulková část
c)

Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit

(tabulka 12.2)
viz tabulková část
d)

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (tabulka 12.3)

viz tabulková část
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13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
a) Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání.
o Formální charakteristika
Systém hodnocení kvality probíhá na MUP v několika rovinách. Jednak jsou
pravidelně sledovány akademické a vědecko-výzkumné výkony jednotlivých
akademických pracovníků vedením kateder a následně probíhá pravidelné
půlroční hodnocení těchto výsledků ze strany vedení univerzity (rektor,
prorektoři). Základem hodnocení jsou obecně závazné vnitřní předpisy, zejména
Rozhodnutí rektora, která stanovují minimální publikační a vědeckovýzkumné
výsledky akademických pracovníků s ohledem na rozsah jejich působení na MUP
a charakter vyučovaných předmětů. Tato rozhodnutí mají i motivační složku, jejíž
plnění má dopad na mzdové ohodnocení jednotlivých akademických pracovníků.
V souvislosti s procesem reakreditací probíhá i vnitřní hodnocení struktury
jednotlivých studijních oborů, aby jejich obsah odpovídal požadavkům trhu práce
a uplatnitelnosti absolventů.
o Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty
Studenti MUP mohou po skončení každého semestru hodnotit jednotlivé
absolvované kurzy svého studijního plánu. Hodnocení zahrnuje několik pohledů
na absolvovanou výuku (výkon vyučujícího, studijní materiály, přínos předmětu
ve vztahu ke studovanému oboru, vlastní hodnocení studenta) a cílem je získat
zpětnou vazbu pro další obsahový rozvoj studijních oborů, ale i pro změny
v personální politice směrem k akademickým pracovníkům.
o Mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací
Vnitřní předpisy MUP jasně definují, co je považováno za plagiátorství a zároveň
metodicky vedou studenty k tomu, aby se ho nedopouštěli. Vedoucí a oponenti
kvalifikačních prací musí v posudku práce označit, zda se v práci vyskytuje
podezření na plagiát či nikoliv. V případě, že se student dopustí plagiátorství, je
tento případ řešen jako disciplinární přestupek v souladu s Disciplinárním řádem
MUP.
b) Dále stručně uvede, jak bylo v roce 2015 prováděno vnější hodnocení kvality, zejména
Akreditační komisí ČR.
V roce 2015 byly Akreditační komisi ČR předkládány pouze reakreditace magisterského
studijního oboru Evropská studia a veřejná správa, bakalářských studijních oborů
Průmyslové vlastnictví a Anglofonní studia a kontrolní zprávy magisterského studijního
oboru Regionální studia a mezinárodní obchod a doktorských studijních oborů
Mezinárodní vztahy a evropská studia (International Relations and European Studies) a
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. V rámci reakreditací byla u
všech oborů prodloužena platnost akreditace, kontrolní zprávy byly vzaty Akreditační
komisí na vědomí.
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c) Dále stručně uvede, jak byla prováděna v roce 2013 finanční kontrola.
Kontrolní činnost MUP o.p.s. je stanovena platnými směrnicemi a zákonem o účetnictví.
V roce 2015 byl proveden povinný audit a zároveň několik kontrol ze strany Dozorčí rady
MUP o.p.s. Kromě těchto kontrol, byly provedeny kontroly ze strany státních organizací a
ostatních institucí. Ze závěrečných zpráv je zřejmé, že MUP neporušila žádné předpisy a
dodržuje vše dle platných zákonů.

d) Dále stručně uvede, pokud a jaké certifikáty kvality (ISO atd.) získala.
MUP nezískala v roce 2015 žádné certifikáty kvality.
e) Dále stručně uvede, zda provádí benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými
vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí.
Metropolitní univerzita Praha v současné době má uzavřeno několik smluv o poskytování
dvojitých diplomů (Double Degree) a tomu vždy předchází detailní srovnání obsahu
studovaných předmětů a jejich kvality, jelikož dochází k přiznání titulů obou univerzit,
které smlouvu o spolupráci podepsaly (bakalářské i magisterské programy). Skutečnost,
že se takto detailně věnujeme srovnání oborů, se ukázalo jako správné, neboť akreditační
komise Velké Británie posuzovala žádost o reakreditaci oboru Mezinárodní vztahy na
Nottingham Trent University a vzhledem k tomu, že realizujeme Double Degree
v bakalářském programu mezi touto univerzitou a MUP, požádali evaluátoři britské
akreditační komise o online komunikace a jednali s několika akademickými a
administrativními pracovníky MUP, kde se detailně zajímali o způsob spolupráce,
společné posuzování studijních programů a o hodnocení kvality. Na základě této
několikahodinové komunikace pomocí videokonference byla smlouva z hlediska britských
zákonů schválena.
Při každém uzavírání nového kontraktu je prvořadé srovnání kvality studia na zahraniční
partnerské univerzitě a snaha a získání těch skutečně dobrých partnerů, aby studenti
získali dobré znalosti. Na základě těchto hodnocení bylo již větší množství nabídek ke
spolupráci odmítnuto. Rovněž tak ukončujeme spolupráci, když zjistíme, že uvedený
program nesplňuje naše požadavky.
Metropolitní univerzita Praha byla oceněna Národní agenturou programu Erasmus
v České republice a získala od Národní agentury Pečeť kvality za rozvoj mobility a podporu
zdravotně znevýhodněných studentů. Vedle Metropolitní univerzity získaly ocenění ještě
další 2 české univerzity (Masarykova univerzita a Univerzita Karlova).
f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska,
centra distančního vzdělávání atd.).
MUP pokračuje s realizací studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská
studia (bakalářský i magisterský), Veřejná správa (bakalářský) a Evropská studia a veřejná
správa (magisterský) ve třech univerzitních střediscích: v Hradci Králové, v Plzni a v
Liberci. Vzdělávací činnost na všech univerzitních střediscích se řídí totožnými pravidly
jako v sídle školy v Praze. Vzdělávání probíhá podle stejných studijních plánů a totožná
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jsou také pravidla i náročnost dílčích atestací. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby
absolventských prací studentů univerzitních středisek probíhají v budovách MUP v
Praze. Každé univerzitní středisko je detašovaným pracovištěm Odborné knihovny Jiřího
Hájka a poskytuje k zápůjčce všechny publikace uvedené v sylabech jako povinná
literatura. Univerzitní střediska jsou rovněž těsně zapojena do organizační struktury školy
i do výzkumných a konferenčních aktivit. Odborné konference jsou konány v odborné
gesci jednotlivých kateder a výzkumných center MUP. Výzkumná činnost na univerzitních
střediscích je založena na Dlouhodobém záměru MUP a dílčích projektech vědeckovýzkumných záměrů, interního grantového systému a také externích výzkumných
grantech. Všechna univerzitní střediska rovněž v rámci města a regionu, v nichž působí,
naplňují tzv. třetí funkci univerzity směrem k veřejnosti, mj. úzkou spoluprací
s významnými středními školami či v rámci programu Škola bez bariér.
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14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
a)

Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace

Stát

Status

Asociace pro pokročilou
výuku v oblasti
průmyslového vlastnictví při
WIPO

Švýcarsko

člen

Nizozemsko

člen

LEO-NET

b)

Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace

Stát

Status

Česká konference rektorů

ČR

člen

Česká asociace vzdělávacích
institucí veřejné správy

ČR

Zástupce ve Výkonném
výboru

57

15 Závěr
Vysoká škola celkově zhodnotí své působení v uplynulém roce. Uvede, jak se jí dařilo
naplňovat své strategické záměry a jakým způsobem reagovala na případnou změnu
vnějšího prostředí.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., v roce 2015 pokračovala v intenzivní práci na
zkvalitňování svého vzdělávacího a vědecko-výzkumného potenciálu. I přes nepříznivé
demografické trendy si dokázala v tvrdé konkurenci udržet vysoký zájem uchazečů o
studium. Univerzita se v roce 2015 stala největší soukromou vysokou školou v České
republice jak počtem studujících, tak počtem studentů, vysílaných na zahraniční studijní
pobyty v rámci programu Erasmus, tak také rozsahem finanční podpory na rozvoj vědy a
výzkumu z prostředků českého státu (MŠMT). Toto prvenství je výsledkem usilovné práce
všech zaměstnanců univerzity, a je vysokým závazkem i motivací k další kvalitní vzdělávací
a výzkumné činnosti. V roce 2015 MUP rozšířila portfolio svých oborů o nový bakalářský
obor Bezpečnost a technologie komunikace, s čímž souviselo také založení nové Katedry
bezpečnostních studií. Jednotlivé katedry také zvýšily svou aktivitu a efektivitu v podávání
žádostí o externí vědecké granty.
V sociální oblasti byl i nadále rozvíjen stipendijní program Škola bez bariér, který již deset
let dává prostor ke studiu mladým lidem s pohybovým postižením.
Také v oblasti internacionalizace MUP rozšířila možnosti studijních mobilit a pracovních
stáží pro studenty. Zvýšil se jak počet zahraničních studentů, tak zahraničních
akademických pracovníků přijíždějících na Metropolitní univerzitu v rámci studijních
pobytů, resp. Teachers mobilit v rámci programu Erasmus.
Metropolitní univerzita Praha tak v roce 2015 posílila svou pozici kvalitní soukromé
vysoké školy na vzdělávacím trhu v České republice i v Evropské unii.
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Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty)**
Vysoká škola (název)

Bakalářské studium
P
K/D
P

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění

CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

4
1

2
1

3
1

3
1

68

1

1

1

1

6

4

5

5

2

14
4
4

74,75
77
81,82
0

0

2

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Pozn.: ** = Žádáme vysoké školy, aby výroční zpráva o činnosti odevzdávaná v elektronické podobě byla ve formátu MS Word a její
tabulková příloha ve formátu MS Excel. Zároveň vysoké školy žádáme, aby v odevzdávané tabulkové příloze v elektronické podobě
neměnily strukturu tabulek a jejich formátování. Pokud se příslušná tabulka vysoké školy netýká, ponechte ji, prosím, prázdnou
(nevyplňujte –, x apod.). V některých případech však hodnota nula může být relevantní; tam, kde vysoká škola dosahuje nulových
hodnot, uvádějte v MS Excelu nulu. Podobu tabulek v tištěné verzi výroční zprávy je přirozeně možné upravovat. Například v případě
tabulky 3.1 je možné v tištěné verzi výroční zprávy vypustit řádky s KKOV, kde nemá vysoká škola žádný studijní program.
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Tab. 3.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Bakalářské studium
P
K/D
P

Vysoká škola (název)

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění

CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

1
1

1

0

0

1

1

1

5

2

1

0

0

1

1

1

5

68
74,75
77
81,82

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 3.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy

Název programu 1
Partnerské organizace
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

International Relations and European Studies
Nottingham Trent University (Velká Británie)
2012/2013
Double Degree
2 semestry na partnerské univerzitě
bakalářský

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním
ukončení
programem
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k
Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek
diplomu?
slouží pro oba diplomy.
Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus+ v
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady
Název programu 2
International Relations and European Studies
Partnerské organizace
Università degli Studi di Trento (Itálie)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
2014/2015
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Double Degree
Délka studia (semestry)
2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
navazující magisterský
jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním
ukončení
programem
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k
Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek
diplomu?
slouží pro oba diplomy.
Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus+ v
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady
Název programu 3
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Partnerské organizace
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
2014/2015
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Double Degree
Délka studia (semestry)
2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
bakalářský

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním
ukončení
programem
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k
Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek
diplomu?
slouží pro oba diplomy.
Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus v
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady
Název programu 4
International Relations and European Studies
Partnerské organizace
Manipal University (Indie)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
2015/2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Double Degree
Délka studia (semestry)
2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
navazující magisterský
jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním
ukončení
programem
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k
Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek
diplomu?
slouží pro oba diplomy.
Studenti neplatí školné ani jiné poplatky na partnerské vysoké škole.
MUP neposkytuje žádnou finanční podporu, studenti si pobytové
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? náklady v zahraničí platí sami z vlastních zdrojů
Název programu 5
Politologie
Partnerské organizace
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
2015/2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Double Degree
Délka studia (semestry)
2 semestry na partnerské univerzitě
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
navazující magisterský
jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním
ukončení
programem
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k
Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek
diplomu?
slouží pro oba diplomy.
Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus+ v
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady
International Relations and European Studies/ Regionální studia a
Název programu 6
mezinárodní obchod
Partnerské organizace
SRH Hochschule Berlin (Německo)
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
2013/2014

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

Double Degree
2 semestry na partnerské univerzitě
navazující magisterský

jedná se o vzájemné roční studium na partnerské univerzitě, výběrové
řízení vychází z přihlášky, jazykového testu nebo předložením
jazykového certifikátu, eseje, doporučení pedagoga, ústního pohovoru
před tříčlennou komisí a přijetí nominovaného kandidáta partnerskou
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a univerzitou, řádné ukončení studia v souladu se schváleným studijním
ukončení
programem
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k
Dodatek k Diplomu vydává mateřská univerzita studenta, dodatek
diplomu?
slouží pro oba diplomy.
Výměny jsou realizovány s finanční podporou programu Eramsus+ v
rozsahu celého akademického roku, studenti neplatí školné ani jiné
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? další poplatky škole, platí si pouze pobytové náklady

Tab. 3.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou

školou
MUP
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení

Tab. 3.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou

školou
Vysoká škola (název)
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Partnerská vyšší odborná škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Partnerská vyšší odborná škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení

Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části,

které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má
sídlo (mimo odbornou praxi)
MUP

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha

Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

Mezinárodní teritoriální studia
67

Mezinárodní teritoriální studia
67

Univerzitní středisko Plzeň
prezenční, kombinovaná
6

Univerzitní středisko Hradec Králové
prezenční, kombinovaná
6

bakalářský

bakalářský

NE

NE

NE
7

NE
8

Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu 3

Mezinárodní teritoriální studia
67

Mezinárodní teritoriální studia
67

Univerzitní středisko Plzeň
kombinovaná
4

Univerzitní středisko Hradec Králové
kombinovaná
4

navazující magisterský

navazující magisterský

NE

NE

NE
7
Právní specializace

NE
8
Právní specializace

Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

68

68

Univerzitní středisko Plzeň
kombinovaná
6

Univerzitní středisko Plzeň
kombinovaná
6

bakalářský

bakalářský

NE

NE

NE
7

NE
7

Metropolitní univerzita Praha
Mezinárodní teritoriální studia
67

Univerzitní středisko Liberec
kombinovaná
6
bakalářský
NE
NE
4
Mezinárodní teritoriální studia
67

Univerzitní středisko Liberec
kombinovaná
4
navazující magisterský
NE
NE
4
Právní specializace
68

Univerzitní středisko Plzeň
kombinovaná
6
bakalářský
NE
NE
3

Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Bakalářské studium
P
K/D
P

MUP

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

1304
362

939
134

564
59

1224
173

43

4074
728

68

75

451

0

0

0

526

1741

1524

623

1397

43

5328

74,75
77
81,82

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 4.2: Studenti - samoplátci** (počty)

Bakalářské studium
P
K/D
P

MUP

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

1304
362

939
134

68

75

451

1741

1524

564
59

1224
173

43

4074
728
526

74,75
77
81,82
623

1397

43

5328

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji nevykazuje v počtech studentů
rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.

Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let

Bakalářské studium
P
K/D
P

MUP

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

9
2

68

397
45

12

610
64

22

262

1050
111
262

74,75
77
81,82
11

704

12

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

674

22

1423

Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Bakalářské studium
P
K/D
P

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
P = prezenční

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

47
18

29
7

68

1

13

66

49

4
3

29
15

3

112
43
14

74,75
77
81,82

K/D = kombinované / distanční

7

44

3

169

Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Bakalářské studium

MUP

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM
P = prezenční

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

282
37

247
39

68

47

129

164
23

419
56

6

1118
155
176

74,75
77
81,82
187
K/D = kombinované / distanční

475

6

1449

Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole
Bakalářské studium

MUP

Magisterské studium

Navazující magisterské studium

Počet
Počet
Počet
Počet zapsaných
Počet
Počet zapsaných
Počet
přihlášek přijatých ke studiu přihlášek přijatých ke studiu přihlášek

Doktorské studium

Počet
Počet zapsaných Počet
přijatých ke studiu přihlášek

Počet
zapsaných
ke studiu

Počet
přijatých

MUP
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

1137
358

836
243

674
171

68

265

239

184

1760

1318

1029

957
142

858
125

712
115

12

8

7

1099

983

827

12

8

7

74,75
77
81,82

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského

studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké
škole
Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských
studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole
MUP

MUP
CELKEM za celou vysokou
školu

Navazující magisterské
studium
439
439

Doktorské studium
4
4

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)

Akademičtí pracovníci

MUP

CELKEM Profesoři

MUP

138

10,5

Docenti
35,4

Odborní
asistenti
92,1

Asistenti

CELKEM

Lektoři

Vědečtí,
výzkumní a
vývojoví
pracovníci
podílející se Vědečtí
na pedagog. pracovníci
činnosti
***
138

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu
pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle § 70 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách)

Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Akademičtí pracovníci

MUP

Profesoři
CELKEM ženy
do 29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
nad 70 let
CELKEM

8
11
10
29

Docenti
CELKEM ženy
7
13
18
13
1
52

4
5
11
5
25

Odborní asistenti
Asistenti
CELKEM ženy
CELKEM ženy
38
25
133
44
55
26
19
8
3
248

103

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle
§70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

CELKEM

Lektoři
CELKEM ženy

Vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci
podílející se na
pedagog. činnosti Vědečtí pracovníci***
CELKEM ženy
CELKEM
ženy
38
140
68
45
27
11
329

Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních

úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace
(počty fyzických osob)
Akademičtí pracovníci

MUP

CELKEM

MUP
Rozsahy úvazků
do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0

Celkem

prof.
13
6
0
10
29

doc.
30
8
2
12
52

DrSc., CSc., Dr.,
Ph.D., Th.D.
139
11
13
45
208

ostatní
5
4
31
40

182
30
19
98
329

Pozn.: * = Vyplní se název fakulty nebo jiné součásti vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci**

s cizím státním občanstvím (počty
fyzických osob)
MUP

MUP
CELKEM

21
21

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah

Tab. 7.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři

(počty)
MUP

Počet

Věkový průměr
nově jmenovaných

2

45

MUP
Profesoři jmenovaní v roce 2015
Docenti jmenovaní v roce 2015
CELKEM profesoři
CELKEM docenti

2

45

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

Tab. 7.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání

akademických pracovníků*
Počet
MUP
kurzů
Kurzy orientované na pedagogické
dovednosti
Kurzy orientované na obecné
dovednosti
Kurzy odborné
CELKEM

Počet účastníků

* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje
sama vysoká škola anebo přispívá svým zaměstnancům na účast v
nich (v případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě).

Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia

(počty studentů)
MUP
Účel stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

Počty studentů

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia
CELKEM

5
808
808

16
829

Tab. 8.2: Ubytování, stravování

Vysoká škola (název)
Lůžková kapacita kolejí VŠ
celková
Počet lůžek v pronajatých
zařízeních
Počet podaných žádostí o
ubytování k 31/12/2015
Počet kladně vyřízených
žádostí o ubytování k
31/12/2015
Počet lůžkodnů v roce 2015
Počet hlavních jídel vydaných
v roce 2015 studentům
Počet hlavních jídel vydaných
v roce 2015 zaměstnancům
vysoké školy
Počet hlavních jídel vydaných
v roce 2015 ostatním
strávníkům

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny

MUP

Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem

5318
52123

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*
80 tištěných

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které
knihovna sama předplácí (resp. získává darem,
výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují
se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup
v rámci konsorcií na plnotextové zdroje.

Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na výkon
povolání
Kurzy zájmové
do 100
do 100
do 15 hod hod
více
do 15 hod hod
více

MUP

Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

U3V

CELKEM

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

6
2

68

2

2

8
2
2

74,75
77
81,82
10

2

12

Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
Kurzy orientované na výkon
povolání

MUP

do 100
do 15 hod hod
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

více

Kurzy zájmové
do 100
do 15 hod hod

U3V

více

CELKEM

Z toho počet účastníků, jež
byli přijímaní do
akreditovaných studijních
programů podle § 60 zákona
o vysokých školách

KKOV
11-18
21-39
41,43
51-53
61,67,71-73
62,65

70
5

45

115
5

75

45

120

68
74,75
77
81,82

Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou

(počty)
MUP

International Relations and
European Studies
Katedra asijských studií
Katedra mediálních studií
Katedra mezinárodních
vztahů a evropských studií
Katedra politologie a
humanitních studií
Katedra právních disciplín a
veřejné správy
Katedra průmyslového
vlastnictví
CELKEM

S počtem účastníků
vyšším než 60 (z
S mezinárodní
CELKEM)
účastí (z CELKEM)

CELKOVÝ
počet

2

2

2

1
2

0
1

1
1

6

0

3

4

1

1

2

1

0

6

0

5

23

5

13

Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v

akreditovaných studijních programech** (počty)
MUP

Počty osob

Katedra mezinárodního
obchodu
International Relations and
European Studies
CELKEM
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní
program/obor
Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu

5
1
6

Tab. 11.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné

absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)
MUP
Katedra mezinárodního
obchodu
Katedra průmyslového
vlastnictví
CELKEM

Počty studijních oborů
2
1
3

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

Tab. 11.4: Spin-off/start-up podniky podpořené vysokou
školou v roce 2015 (počty)
Vysoká škola (název)
CELKEM

Počet spin-off/start-up podniků

Tab. 12.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

MUP

Erasmus Comenius Grundtvig
Počet projektů
Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**
Počet vyslaných akademických
pracovníků***

144
202

12

Jean
Leonardo Monnet

4

Erasmus
Mundus

Tempus Další

Ceepus

Aktion

Rozvojové
programy
MŠMT

CELKEM

Ostatní

24
45

172
247

12

Počet přijatých akademických
pracovníků****
11
11
Počet vyslaných ostatních
pracovníků
10
10
Počet přijatých ostatních
pracovníků
15
15
Dotace v tis. Kč
17901
151
0
18052
CELKEM
18519
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž
pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2015; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4
týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze
pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2015; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž
pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Tab. 12.2: Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu

a vývoje
Vysoká škola (název)

7. rámcový program EK

CELKEM

Z toho MarieCurie Actions

Ostatní

CELKEM

Počet projektů
Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**
Počet vyslaných akademických
a vědeckých pracovníků***
Počet přijatých akademických
a vědeckých pracovníků****
Dotace v tis. Kč
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28
dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2015; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt
začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i
jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž
pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2015; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5
pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí*****

(vysoká
škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

MUP

Země
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Americká Samoa
Americké Panenské ostrovy
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua a Barbuda
Argentina
Arménie
Aruba
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Barbados
Belgie
Belize
Bělorusko
Benin
Bermudy
Bhútán
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie
Britské indickooceánské území
Britské Panenské ostrovy
Brunej
Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Cookovy ostrovy
Curaçao
Čad
Černá Hora
Čína
Dánsko
Demokratická republika Kongo
Dominika
Dominikánská republika
Džibutsko
Egypt
Ekvádor
Eritrea
Estonsko
Etiopie
Faerské ostrovy

Počet
vyslaných
studentů*

10

2

1

Počet
přijatých
studentů**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Počet vyslaných Počet přijatých
akademických
akademických
pracovníků*** pracovníků****

2

1

2

1

Falklandy (Malvíny)
Fidži
Filipíny
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Francouzská Polynésie
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenada
Grónsko
Gruzie
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Chile
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Irák
Írán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jemen
Jersey
Jižní Afrika
Jižní Súdán
Jordánsko
Kajmanské ostrovy
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kapverdy
Karibské Nizozemsko (Bonaire, Sv. Eustach a Saba)
Katar
Kazachstán
Keňa
Kiribati
Kokosové (Keelingovy) ostrovy
Kolumbie
Komory
Konžská republika
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Kosovo
Kostarika

2
14

2
1
2

9
4
6

3

6

0
0
0
6
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
1
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
15
0
0

1

1
1
2

1

Kuba
Kuvajt
Kypr
Kyrgyzstán
Laos
Lesotho
Libanon
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Macao
Madagaskar
Maďarsko
Makedonie
Malajsie
Malawi
Maledivy
Mali
Malta
Man
Maroko
Marshallovy ostrovy
Martinik
Mauricius
Mauritánie
Mayotte
Mexiko
Mikronésie
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Nauru
Německo
Nepál
Niger
Nigérie
Nikaragua
Niue
Nizozemsko
Norfolk
Norsko
Nová Kaledonie
Nový Zéland
Okupované palestinské území
Omán
Pákistán
Palau
Panama
Papua-Nová Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn

7

1
1

1

2

14

10
1

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

2

Pobřeží slonoviny
Polsko
Portoriko
Portugalsko
Rakousko
Réunion
Rovníková Guinea
Rumunsko
Rusko
Rwanda
Řecko
Saint Pierre a Miquelon
Salvador
Samoa
San Marino
Saúdská Arábie
Senegal
Severní Mariany
Seychely
Sierra Leone
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Somálsko
Spojené arabské emiráty
Spojené království
Spojené státy americké
Srbsko
Středoafrická republika
Súdán
Surinam
Svalbard
Svatá Helena
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin (francouzská část)
Svatý Martin (nizozemská část)
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Vincenc a Grenadiny
Svazijsko
Sýrie
Šalomounovy ostrovy
Španělsko
Šrí Lanka
Švédsko
Švýcarsko
Tádžikistán
Tanzanie
Thajsko
Tchaj-wan
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Turks a Caicos

2
1
1

1

1

15
2

24
9

2
3

11

0
4
0
3
1
0
0
8
3
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
1
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
5
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
31
0
0

1
1

3

3

3

3

11

1

1

2

1

1

2

Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Uruguay
Uzbekistán
Vánoční ostrov
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Vietnam
Východní Timor
Wallis a Futuna
Zambie
Západní Sahara
Zimbabwe
Ostatní země
CELKEM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171

246

22

26

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž
pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak
dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2015; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce
2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,
uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní.
Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2015; započítávají se i ti pracovníci, jejichž
pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak
dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem
je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při
vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.

Tab. 15.1: Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových
projektů MŠMT v roce 2015 (pouze veřejné vysoké školy)*

Vysoká škola (název)

Poskytnuté finanční prostředky v
tis. Kč**
Počet
přijatých
projektů*

Kapitálové

Běžné

Program na podporu vzájemné spolupráce
vysokých škol
Program na podporu vzájemné spolupráce
tuzemských a zahraničních vysokých škol
Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké
školy se sídlem na území hlavního města Prahy
CELKEM
Pozn.: * = Do kolonky „Počet přijatých projektů“ uvádějte všechny projekty, ve kterých je vysoká škola zapojena (tj. nejen které
koordinovala).
Pozn.: ** = Do sloupce „Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč“ uvádějte finanční prostředky, které byly vysoké škole
poskytnuty tj. nikoliv celkovou částku projektu, jehož je vysoká škola koordinátorem.

Tab. 15.2: Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2015
(pouze veřejné vysoké školy)
Vysoká škola (název)

Poskytnuté finanční prostředky
v tis. Kč
Kapitálové

Institucionální rozvojový plán
Název stanoveného cíle 1*
Název stanoveného cíle 2*
CELKEM
Pozn.: * = V případě potřeby přidejte řádky.

Běžné

Naplňování
stanovených
cílů/indikátorů
Výchozí
stav

Cílový stav

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Akademická
oblast

Zakladatel

SPRÁVNÍ RADA

Oblast správní a
organizační
DOZORČÍ RADA

Ředitel o.p.s.

Poradci ředitele
o.p.s.

Kvestor
Vědecká rada

Rektor

Sekretariát MUP

Ředitel pro lidské zdroje a
strategický rozvoj
Kolegium rektora

Akademické grémium

Ředitel pro ekonomiku a provoz

Disciplinární komise
Centrum sportu

Prorektor
pro akademický rozvoj

Akademická oblast
US Plzeň

Denní centrum

Organizační oblast
US Plzeň

Univerzitní středisko
Plzeň

Informační centrum

Prorektor
pro pedagogickou činnost

Odborná knihovna
Jiřího Hájka
Vydavatelství MUP

Prorektor
pro studijní záležitosti
Prorektor
pro vědu a výzkum

Studijní oddělení

Centrum pro podporu
vědy

Akademická oblast
US Liberec

Personální
oddělení

Organizační oblast
US Liberec

Univerzitní středisko
Liberec

Škola bez bariér

Depozitní knihovna
WIPO
PR oddělení

Prorektor
pro rozvoj a vnější vztahy

Zahraniční oddělení
Akademická oblast
US Hradec Králové

Katedra
anglofonních studií
Zahraniční studijní
oddělení

Katedra
asijských studií

Studijní oddělení
Praha Strašnice

Studijní oddělení
Praha Jarov

Katedra
International Relations and
European Studies
Oborová rada
Katedra
mediálních studií

Studijní oddělení
US Hradec Králové

Spisovna / Archiv

Organizační oblast
US Hradec Králové

CIPS

Katedra
cizích jazyků

Studijní oddělení
Praha Žižkov

Univerzitní středisko
Hradec Králové

Správa budov
Praha
(Strašnice, Žižkov,Jarov)

Oddělení kontroly
školného

CMES

CSMK

Správa budov US
(Plzeň, Liberec, Hradec
Králové)

Ekonomické oddělení
Řidič

Iberoamerické centrum
Katedra
mezinárodních vztahů a
evropských studií

Studijní oddělení
US Liberec

Provozní oddělení

CBS

Katedra
mezinárodního obchodu

IT oddělení
US Plzeň

CSMEV

Studijní oddělení
US Plzeň

IT oddělení
US Liberec

IT oddělení
US Hradec Králové

Webmaster

Správa sítě

IT oddělení

Katedra
politologie a humanitních studií
CSVEP
Katedra
právních disc. a veřejné správy

Oborová rada

Katedra
průmyslového vlastnictví

Ústav
PODV
Regionální centrum
patentových informací

Vysvětlivky:

CMES – Centrum pro studium Středního východu
CBS – Centrum bezpečnostních studií
CSMEV – Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů
CSMK- Centrum pro studium mediální kultury
Ústav PODV - Ústav právní ochrany duševního vlastnictví
US - univerzitní středisko
CIPS-Centre for Indo-Pacific Studies
CSVEP-Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva

Multimediální centrum

Stav ke dni 1.12.2015
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Úvod
úplný název

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

používaná zkratka názvu školy

MUP

sídlo společnosti

Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3

telefon

274 815 044, 274 821 235

fax

274 817 190

e-mail

info@mup.cz

http

www.mup.cz

datum a č.j. udělení
státního souhlasu
k působení jako SVŠ

23. května 2001, čj. 17 995/2001 – 30

nejvyšší představitel školy

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

Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r. 2015 schválila
Správní rada dne 31. května 2016
Předkládá: JUDr.Marek Beneš, ředitel MUP o.p.s.
Zpracoval: Ing.Rett Jan,kvestor,ředitel pro ekonomiku a provoz

V Praze dne 1. června 2016

JUDr.Marek Beneš
ředitel

Ing.Rett Jan
kvestor,ředitel pro ekonomiku a provoz
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JUDr. Marek Benes
reditel
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ˇˇ ´
D. Gassova
WHO

3UiYQtIRUPD~þHWQtMHGQRWN\

OLQND

ˇ
ˇ prospesna
ˇˇ ´ spolecnost
Obecne
3ĜHGPČWSRGQLNiQt

3RGSLVRYê]i]QDP

´
´
˚
Vyuka
akreditovanych
studijních programu

ˇ
Oznac.
A.
A. I.
2.
3.
A.II.
2.
3.
4.
7.
A. IV.
2.
3.
6.
7.
10.
B.
B. I.
B. I. 1.
5.
B. II.
B. II.1.
4.
5.
6.
8.
17.
19.
B.III.
B.III.1.
3.
B. IV.
B. IV.1.
2.

ˇ
Oznac.
A.
A. I.
2.
A. II.
1.
2.
B.
B.III.
B.III.1.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.

AKTIVA
´ majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
Dlouhodoby
´ nehmotny
´ majetek celkem (souc.
ˇ A.I.1. az
ˇ A.I.7.)
Dlouhodoby
Software
´ prava
´
Ocenitelna
´ hmotny
´ majetek celkem (souc.
ˇ A.II.1. az
ˇ A.I.10.)
Dlouhodoby
ˇ
´ díla, predmety
ˇ
ˇ
Umelecka
a sbírky
Stavby
´ hmotne
´ movite
´ veci
ˇ
´
´
ˇ
Samostatne
a soubory hmotnych
movitych
vecí
´ dlouhodoby
´ hmotny
´ majetek
Drobny
´
´
ˇ A.IV.1. az
ˇ A.IV.11.)
Opravky
k dlouhodobemu
majetku celkem (souc.
´
Opravky
k softwaru
´
´ pravum
´ ˚
Opravky
k ocenitelnym
´
´
Opravky
ke stavbam
´
ˇ
˚ hmot. movit. vecí
ˇ
Opravky
k samostat. hmot. movit. vecem
a souborum
´
´
´
´
Opravky
k drobnemu
dlouhodobemu
hmotnemu
majetku
´
´ majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodoby
´
ˇ B.I.1. az
ˇ B.I.9.)
Zasoby
celkem (souc.
´ na sklade
ˇ
Material
´
Vyrobky
´
ˇ B.II.1. az
ˇ B.II.19.)
Pohledavky
celkem (souc.
ˇ
´
Odberatele
´ provozní zalohy
´
Poskytnute
´
Ostatní pohledavky
´
ˇ
Pohledavky
za zamestnanci
ˇ z príjmu
ˇ
˚
Dan
´ pohledavky
´
Jine
´ polozka
ˇ
´ ´
Opravna
k pohledavkam
´
´ financní
ˇ
ˇ B.III.1. az
ˇ B.III.8.)
Kratkodoby
majetek celkem (souc.
Pokladna
´
ˇ
´
Ucty
v bankach
´ aktiva celkem (souc.
ˇ B.IV.1. az
ˇ B.IV.3.)
Jina
´
ˇ ˇ
Naklady
prístích
období
ˇ
ˇ ˇ
Príjmy
prístích
období
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

ˇ´
Zacatek
obd.
39 209
9 630
7 990
1 640
117 058
149
35 893
79 693
1 323
-87 479
-6 923
-1 298
-7 693
-70 242
-1 323
344 834
2 593
1 864
729
58 364
12
1 510
56 298
44
999
1 523
-2 022
281 869
101
281 768
2 008
1 994
14
384 043

Konec obd.
37 566
10 022
8 382
1 640
121 700
149
36 230
83 998
1 323
-94 156
-7 421
-1 572
-8 886
-74 954
-1 323
355 731
2 050
1 275
775
57 108
12
1 441
53 479
21
2 862
1 853
-2 560
294 469
215
294 254
2 104
1 230
874
393 297

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
ˇ
ˇ A.I.1. az
ˇ A.I.3.)
Jmení
celkem (souc.
Fondy
´
ˇ
ˇ A.II.1. az
ˇ A.II.3.)
Vysledek
hospodarení
celkem (souc.
´
ˇ
´
ˇ
Ucet
vysledku
hospodarení
´
ˇ
Vysledek
hospodarení
ve schvalovacím ˇ
rízení
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
´
´ zavazky
´
ˇ B.III.1. az
ˇ B.III.23.)
Kratkodobe
celkem (souc.
Dodavatelé
ˇ
´ zalohy
´
Prijate
´
Ostatní zavazky
ˇ
Zamestnanci
´
˚ˇ zamestnancum
ˇ
˚
Ostatní zavazky
vuci
´
ˇ
ˇ zdrav. poj.
Zavazky
k institucím soc. zabezpecení
a ver.
ˇ ´ dane
ˇ
Ostatní príme
ˇ z pridane
ˇ
´ hodnoty
Dan
ˇ a poplatky
Ostatní dane
´
´
ˇ
Zavazky
ze vztahu k statnímu
rozpoctu
5

ˇ´
Zacatek
obd.
186 411
154 395
154 395
32 016
0
32 016
197 632
26 462
2 714
191
130
7 407
6 521
3 852
1 542
0
2
120

Konec obd.
201 539
182 579
182 579
18 960
18 960
0
191 758
26 640
1 062
248
277
7 780
6 597
4 041
1 653
13
3
1 825

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz

ˇ 26482789
IC:
ˇ
Oznac.
17.
22.
B. IV.
B. IV.1.
2.

PASIVA
´ zavazky
´
Jine
´ ucty
´ˇ
Dohadne
pasivní
´ pasiva celkem (souc.
ˇ B.IV.1. az
ˇ B.IV.3.)
Jina
´
ˇ ˇ
Vydaje
prístích
období
´
ˇ ˇ
Vynosy
prístích
období
PASIVA (A. + B.)

ˇ´
Zacatek
obd.
2 337
1 646
171 170
695
170 475
384 043

Konec obd.
1 586
1 555
165 118
1 211
163 907
393 297

6
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz

´ˇ
ˇ
Dle vyhlasky
c. 504/2002 Sb.
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ˇˇ ´
D. Gassova
OLQND

WHO

3UiYQtIRUPD~þHWQtMHGQRWN\

ˇ PROSPESNA
ˇˇ ´ SPOLECNOST
ˇ
OBECNE
3RGSLVRYê]i]QDP

3ĜHGPČWSRGQLNiQt

´
´
˚
Vyuka
akreditovanych
studijních programu

ˇ
Oznacení
A. I.
1.
2.
3.
4.
A. II.
5.
6.
7.
8.
A.III.
9.
10.
12.
A. IV.
14.
16.
A. V.
18.
21.
21.
24.
A. VI.
25.
30.

´
NAKLADY
Hlavní ˇ
cin.
ˇ
´ nakupy
´
ˇ A.I.1. az
ˇ A.I.4.)
Spotrebovane
celkem (souc.
9 898
ˇ
´
Spotreba
materialu
5 799
ˇ
Spotreba
energie
1 227
ˇ
´
´
Spotreba
ostatních neskladovatelnych
dodavek
2 872
´ zbozí
ˇ
Prodane
0
ˇ
ˇ A.II.5. az
ˇ A.II.8.)
Sluzby
celkem (souc.
43 694
ˇ ´
Opravy a udrzovaní
890
Cestovné
3 156
´
Naklady
na reprezentaci
1 325
ˇ
Ostatní sluzby
38 323
´
ˇ A.III.9. az
ˇ A.III.13.)
Osobní naklady
celkem (souc.
166 281
´ naklady
´
Mzdove
127 538
´
´ socialní
´
ˇ ˇ
Zakonne
pojistení
38 270
´
´ socialní
´
´
Zakonne
naklady
473
ˇ a poplatky celkem (souc.
ˇ A.IV.14. az
ˇ A.IV.16.)
Dane
8
ˇ silnícní
ˇ
Dan
7
ˇ a poplatky
Ostaní dane
1
´
ˇ A.V.17. az
ˇ A.V.24.)
Ostatní naklady
celkem (souc.
16 215
´
Ostatní pokuty a penale
2
´ ztraty
´
Kursove
588
Dary
1
´ ostatní naklady
´
Jine
15 624
ˇ A.VI.25. az
ˇ A.VI.30.)
Odp., prod. maj. a tv. rez. celk. (souc.
7 255
´
´
´
Odpisy dlouhodobeho
nehmotneho
a hmotneho
maj.
6 717
´
ˇ
Tvorba opravnych
polozek
538
´
NAKL.
CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)
243 351

Hosp. ˇ
cin.
52
40
0
0
12
768
0
0
30
738
0
0
0
0
10
0
10
4
0
0
0
4
0
0
0
834

ˇ
Celk. cin.
9 950
5 839
1 227
2 872
12
44 462
890
3 156
1 355
39 061
166 281
127 538
38 270
473
18
7
11
16 219
2
588
1
15 628
7 255
6 717
538
244 185

ˇ
Oznac.
B. I.

´
VYNOSY
Hlavní ˇ
cin.
ˇ
´
ˇ celk. (souc.
ˇ B.I.1. az
ˇ B.I.3.)
Trzby
za vlast. vyk.
a za zbozí
231 626
ˇ
´
Trzby
za vlastní vyrobky
119
ˇ
ˇ
Trzby
z prodeje sluzeb
231 495
ˇ
´ zbozí
ˇ
Trzby
za prodane
12
ˇ
´
ˇ B.II.4. az
ˇ B.II.7.)
Zmeny
stavu vnitroorg. zasob
celkem (souc.
46
ˇ
´
´
˚
Zmena
stavu zasob
vyrobku
46
´
ˇ B.IV.12. az
ˇ B.IV.18.)
Ostatní vynosy
celkem (souc.
5 997
´
Uroky
555
´ zisky
Kursove
203
´ ostatní vynosy
´
Jine
5 239
ˇ
´ˇ
ˇ B.V.19. az
ˇ B.V.25.)
Trzby
z prod. maj.a zuct.
rez. celk.(souc.
9
ˇ
´
Trzby
z prodeje dlouhodobeho
nehmot. a hmot. maj.
9
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
ˇ B.VI.26. az
ˇ B.VI.28.)
Prijate
celkem (souc.
100
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
Prijate
(dary)
100
Provozní dotace celkem (B.VII.29.)
28 489
Provozní dotace
28 489
´
VYNOSY
CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.)
266 267

Hosp. ˇ
cin.
674
12
662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
0
0
709

ˇ
Celk. cin.
232 300
131
232 157
12
46
46
5 997
555
203
5 239
9
9
135
135
28 489
28 489
266 976

-125
0
-125

22 791
3 831
18 960

1.
2.
3.
B. II.
6.
B. IV.
15.
16.
18.
B. V.
19.
B. VI.
27.
B.VII.
29.

C.
D.

´
´
´
ˇ
ˇ
Vysl.
hospod. pred
zdanením
(VYNOSY
CELK. - NAKLADY
CELK.)
ˇ z príjmu
ˇ
˚
34. Dan
´
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
po zdanení
(C. - 34.)

22 916
3 831
19 085

7
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Přehled o peněžních tocích
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, o.p.s.
P

Stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku období

2015
281 869

2014
251 051

22 791

38 871

552
6 717
-5 610
0
0
-555

-8 133
5 130
-12 489
0
0
-774

23 343

30 738

3 302
2 581
178
543

13 229
11 053
2 328
-152

26 645

43 967

0
555
-5 694
0

0
774
-6 959
0

21 506

37 782

-5 074
0
0
0
0
0

-2 818

-5 074

-2 818

0
-3 832
0
0
0
0
-3 832
0
0

0
-4 146
0
0
0
0
-4 146
0
0

Peněžní toky z hlavní činnosti
Z
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5

A*
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3

A **
A.3
A.4
A.5
A.6

A ***

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpis stálých aktiv a odpis pohledávek
ZS opr.položek, rezerv a přechodných účtů aktiv a pasiv
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Změny pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitaliz.úroků
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně
Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti včetně zaplacené daně

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B ***

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Změna stavu investičních závazků
Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku
Komplexní pronájem

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

0
0
0
0

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.3

Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK
Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků
Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady
Úhrada ztráty společníky
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy a podíly na zisku
Přijaté dividendy a podíly na zisku

C ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-3 832

-4 146

F

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků

12 600

30 818

R

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období

294 469

281 869
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Příloha
k
účetní
závěrce
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

ke

dni

31.

prosince

2015

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Příloha je rovněž
zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a s přihlédnutím k zákonu č.
111/1998 Sb., o vysokých školách.
.
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od
1.1.2015
do

31.12.2015

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

31.12.2014

1.1.2014

do

A. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma:

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

Sídlo:

Prokopova 100/16, Praha 3, PSČ: 130 00

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

IČO:

26482789

DIČ:

CZ26482789

Zápis v rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 231, dne 8. 10. 2001

Zakladatel:

Mgr. Anna Benešová.

Hlavní činnosti:

Výuka akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů v prezenční a kombinované formě studia
Výuka akreditovaných programů celoživotního vzdělávání podle zákona o
vysokých školách
Realizace rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT ČR i vlastních kurzů
Poskytování stipendií k prezenčnímu a kombinovanému studiu v rámci
mobility studentů a handicapovaných studentů
Poskytování stipendií k účasti na seminářích, konferencích a studijních
zahraničních cestách studentů a učitelů
Organizování přípravy studentů na magisterská studia
Zajišťování další vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, tvůrčí nebo jiné
činnosti v souvislosti s uskutečňováním studijních programů
Poskytování služeb pro studenty se zdravotním postižením pohybového
ústrojí

Doplňkové činnosti:

Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Specializovaný maloobchod
Reklamní činnost a marketing

Poslání:

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. je součástí terciárního vzdělávání,
nezávislého poznání a tvůrčí činnosti usilující o svoji roli ve vědeckém,
kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti ČR.
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Organizačními útvary MUP jsou katedry, ústavy, Odborná knihovna Jiřího Hájka, účelová zařízení a další pracoviště plnící
pedagogické, vědecké, hospodářské, administrativní a jiné úkoly.
Schéma organizační struktury – viz příloha.
Vedení univerzity

Funkce:
Ředitel o.p.s.

JUDr. Marek Beneš
prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A.

Rektor

Ing. Jan Rett

Kvestor
Ředitelka pro lidské zdroje a strategický
rozvoj

Mgr. Anna Benešová

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Funkce:
Předseda správní rady

JUDr. Zdenka Čížková
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Člen správní rady

Mgr. Tomáš Kladívko

Člen správní rady

Mgr. Jaroslava Kněnická

Člen správní rady

Mgr. Ivana Koutská

Člen správní rady

Mgr. Václav Krása

Člen správní rady

JUDr. Pavel Novák

Předseda dozorčí rady

Ing. Karolina Neuvirthová

Člen dozorčí rady

Mgr. Marie Knížová

Člen dozorčí rady

2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci
společnosti celkem
Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků

Průměrný počet zaměstnanců - hlavní pracovní poměr

Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

Z toho řídících
pracovníků
Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

194

209

16

16

127538

125145

12313

14266

Zákonné sociální pojištění

38270

37936

4187

4850

Zákonné sociální náklady

473

468

90

91

Osobní náklady celkem

166281

163549

16590

19207

Mzdové náklady *)

*) Pozn: Mzdové náklady obsahují také náklady na dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, vedlejší pracovní poměr.
Statutární orgány
a členové
statutárních orgánů

Členové dozorčích
orgánů

Počet členů správní rady a dozorčí rady
Běžné
účetní
období
Průměrný počet osob

6

10

Minulé
účetní
období
6

Běžné
účetní
období
3

Minulé
účetní
období
3

3. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Řídících
Druh plnění

Běžné
účetní
období

Statutárních

Minulé
účetní
období

Běžné
účetní
období

Dozorčích

Minulé
účetní
období

Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

Půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté záruky a zajištění

0

0

0

0

0

0

Důchodové připojištění

0

0

0

0

0

0

Životní pojištění

0

0

0

0

0

0

Bezplatné užívání osobního automobilu

0

0

0

0

0

0

Jiné

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
Řídících
Druh plnění

Běžné
účetní
období

Statutárních

Minulé
účetní
období

Běžné
účetní
období

Dozorčích

Minulé
účetní
období

Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

Půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté záruky a zajištění

0

0

0

0

0

0

Důchodové připojištění

0

0

0

0

0

0

Životní pojištění

0

0

0

0

0

0

Bezplatné užívání osobního automobilu

0

0

0

0

0

0

Jiné

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsoby ocenění a odepisování majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob je prováděno:
-

způsobem B evidence zásob.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :
-

ve skutečných pořizovacích cenách

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

tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
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1.3. Cenné papíry a podíly
Ocenění cenných papírů a podílů
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:
-

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

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

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

zrychlené odpisy

2. Odchylky od metod dle § 7 zákona o účetnictví
Finanční vyjádření vlivu na
Způsob odchýlení od §7 zákona o účetnictví

majetek a závazky

finanční situaci

Výsledek
hospodaření

XXX

XXX

XXX

XXX

3. Způsoby korekcí oceňování aktiv
3.1. Opravné položky a oprávky k majetku
V běžném účetním období byla provedena korekce ocenění dlouhodobého majetku formou oprávek – viz následující tabulky.
Opravné položky k pohledávkám nebyly v běžném období tvořeny.
Způsob stanovení
OP / oprávky

Druh opravné položky / oprávky

Zdroj informací výpočtu
OP / oprávky

Opravné položky k pohledávkám

Dle zákona o rezervách

Přehled pohledávek dle splatnosti
a jejich výše

Oprávky dlouhodobého majetku

Kumulace odpisů

Odpisový plán

Minulé účetní období
Opravné položky a oprávky k:

- k pohledávkám
- dlouhodobému hmotnému a nehm. majetku

Zůstatek
k prvnímu
dni

Tvorba

Běžné účetní období

Zůstatek
Zúčtování k prvnímu
dni

Tvorba

Zúčtování

Zůstatekrozvahový
den

2 061

2 022

2 061

2 022

2 560

2 022

2 560

82 441

5 038

0

87 479

6 717

40

94 156
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3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
-

denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni.

3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot
Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

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

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1. Rezervy
Účetní jednotka rezervy v běžném účetním období netvořila.

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

1.3. Závazky ke státním orgánům a institucím sociálního a zdravotního pojištění
Druh závazku

Splatnost závazku

Celková výše
závazku

Z toho po
splatnosti

Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění

15.1.2016

2615

0

Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění

15.1.2016

1279

0

Ostatní pojištění zaměstnanců – zákonné

15.1.2016

146

0

Xxx

0

0

4040

0

Závazky z titulu daňových nedoplatků
Celkem

1.4. Rozpis přijatých dotací na provozní účely
Důvod dotace

Poskytovatel dotace

Běžné účetní období

Mobilita studentů a zaměstnanců Programu
ERASMUS v rámci Programu celoživotního učení,
Program Leonardo da Vinci – Projekty mobility
v rámci Programu celoživotního vzdělávání,

Dům zahraniční spolupráce,
Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy

Projekt Style

Evropská unie - Evropská komise
– 7. rámec

862

Dům zahraniční spolupráce

221

Office for Harmonization in the
Internal Market (EU)

182

Projekt institucionální spolupráce – Spolupráce škol
a stipendia Norských fondů a fondů EHP –
„Program CZ07“
Projekt „Zvyšování povědomí o hodnotě duševního
vlastnictví v ČR a SR“
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12937

Institucionální podpora na rozvoj výzkumné
organizace
Upgrade knihovního automatizovaného systému
Clavius z formátu UNIMARC na MARC21
v Odborné knihovně Jiřího Hájka na MUP
3 grantové projekty: Privatizace bezpečnosti: Role
aktérů privátního sektoru v reakcích na současné
bezpečnostní hrozby, Doménová jména a jejich
význam v podnikání, Dekonstrukce podpisu:
metafyzická dimenze legální mediační politiky

MŠMT

7042

Ministerstvo kultury ČR

42

Grant GAČR

1466

Pracovní místa pro zdravotně postižené

Hlavní město Praha (OPPA)

1152

Účelová podpora na specifický vysokoškolský
výzkum

MŠMT ČR

2678

Stipendia

MŠMT ČR

1908

Celkem

28490
Důvod dotace

Minulé účetní období

Poskytovatel dotace

Mobilita studentů a zaměstnanců Programu
ERASMUS v rámci Programu celoživotního učení,
Program Leonardo da Vinci – Projekty mobility
v rámci Programu celoživotního vzdělávání,

Dům zahraničních služeb, Národní
agentura pro evropské vzdělávací
programy

13688

Projekt Style

Evropská unie - Evropská komise
– 7. rámec

1124

Projekt institucionální spolupráce – Spolupráce škol
a stipendia Norských fondů a fondů EHP –
„Program CZ07“
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
(RESAREAS)
Institucionální podpora na rozvoj výzkumné
organizace
5 grantových projektů: Privatizace bezpečnosti: Role
aktérů privátního sektoru v reakcích na současné
bezpečnostní hrozby, Rekonceptualizace teorie
odstrašování: organizační logiky a propojení
s protiraketovou obranou, Holandské vesničky
v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na
počátku 21. Století, Doménová jména a jejich
význam v podnikání, Dekonstrukce podpisu:
metafyzická dimenze legální mediační politiky

Dům zahraničních služeb

111

MŠMT (OPVK)

170

MŠMT

5450

Grant GAČR

2256

Pracovní místa pro zdravotně postižené

Hlavní město Praha (OPPA)

2139

Specifický vysokoškolský výzkum

MŠMT ČR

2236

Stipendia

MŠMT ČR

1963

Celkem

29137

1.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhu činnosti
Běžné účetní období

Druh činnosti

zboží

Hlavní činnost

0

Minulé účetní období

služby

výrobky

231 626

119

zboží

služby
0

Výrobky

243 482

113

Hospodářská činnost

8

674

12

0

686

0

Celkem

8

232 300

131

0

244 168

113
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2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků
2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – běžné období
Účet

Počáteční stav

Přírůstky

Úbytky

Konečný stav

013 - Software

7 990

392

0

8 382

014 – Ocenitelná práva - logo

1 640

0

0

1 640

9 630

392

CELKEM

0

10 022

35 893

337

0

36 230

79 693

4 345

40

83 998

1 323

0

0

1 323

116 909

4 682

40

121 551

032 - Umělecká díla

149

0

0

149

CELKEM

149

0

0

149

021 - Stavby – technické

zhodnocení

022 – Samostatné movité věci
028 - Drobný majetek
CELKEM

2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – minulé období
Účet

Počáteční stav

Přírůstky

Úbytky

Konečný stav

013 - Software

6 861

1 129

0

7 990

014 – Ocenitelná práva - logo

1 640

0

0

1 640

CELKEM

8 501

1 129

0

9 630

021 - Stavby – technické

zhodnocení

022 – Samostatné movité věci
028 - Drobný majetek
CELKEM

35 853

40

0

35 893

78 050

1 744

101

79 693

1 323

0

0

1 323

115 224

1 784

101

116 909

032 - Umělecká díla

149

0

0

149

CELKEM

149

0

0

149

2.2. Vlastní zdroje – běžné období
Účet
901 – vlastní jmění
911 – rezervní fond ze zisku vč. fondů
peněžních prostředků
931 – VH ve schval. řízení

Počáteční stav

Vlastní zdroje celkem:

Konečný stav

0

0

0

154 395

32 016

3 832

182 579

0

0

0

0

0

0

0

0

32 016

18 960

32 016

932 – Nerozdělený zisk
963 – Účet výsledku hospodaření

Čerpání

Tvorba
0

186 411

18 960
201 539

V roce 2015 došlo k převodu zisku z minulého účetního období do nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk byl převeden
do rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na stipendijní a školní účely.
2.2. Vlastní zdroje – minulé období
Účet
901 – vlastní jmění
911 – rezervní fond ze zisku vč. fondů
peněžních prostředků
931 – VH ve schval. řízení
932 – Nerozdělený zisk
963 – Účet výsledku hospodaření
Vlastní zdroje celkem:

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

0

0

0

0

133 299

25 242

4 146

154 395

0

0

0

0

0

0

0

0

25 242

32 016

25 242

32 016

158 541

186 411
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V roce 2014 došlo k převodu zisku z minulého účetního období do nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk byl převeden
do rezervního fondu. Rezervní fond byl čerpán na stipendijní a školní účely.

2.3. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Běžné účetní období
Počet dnů

Minulé účetní období

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Do 30

0

0

0

0

30 - 60

40

0

34

0

60 – 90

97

0

25

0

90 – 180

444
5986

0

133
4639

0

6567

0

4831

0

180 a více
Celkem

0

0

2.4. Závazky po lhůtě splatnosti
Běžné účetní období dle činností
Počet dnů

Minulé účetní období dle činností

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Do 30

175

0

0

0

30 - 60

0

0

0

0

60 – 90

0

0

0

0

90 – 180

0

0

0

0

180 a více

0

0

0

0

175

0

0

0

Celkem

2.5. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti
Běžné účetní období
Splatnost

Minulé účetní období

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

nad 5 let

0

0

0

0

nad 10 let

0

0

0

0

2.6. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem
Běžné účetní období
Zatížený majetek

Účetní hodnota

XXX

0

Celkem

0

Způsob
zatížení

Minulé účetní období

Výše
jištěného
závazku

Ukončení
zajištění

0
XX

Účetní
hodnota

Způsob
zatížení

0

0

XX

Výše
jištěného
závazku

Ukončení
zajištění

0

0

XX

0

XX

2.7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Obsah změny
Soudní spory nad 500 tis. Kč

Datum změny

Vliv na rozvahu

XXX

0

16

Vliv na výkaz
zisku a ztrát
0

Ohodnocení
změny
XXX

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

Minulé účetní období
0

0

3.2. Celková pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku
Běžné účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

Minulé účetní období
55360

52386

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

Popis transakce

Finanční ohodnocení

XXX

xxx

0

Celkem

xxx

0

4.2. Daň z příjmů
Obecně prospěšná společnost, která je soukromou vysokou školou dle zákona o vysokých školách se pro účely zákona o daních
z příjmů považuje za veřejnou vysokou školu.
Hospodářský výsledek se upraví o neuznatelné náklady a odčitatelnou položku od základu daně dle § 20 odst. 7 (daňovou úlevu)
zákona o daních z příjmů.
Prostředky získané z daňových úlev se využijí pro hlavní činnost školy.

4.3. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření minulého účetního období ve výši 32 016 tis. Kč byl převeden na účet rezervního fondu.
V běžném účetním období dosáhla účetní jednotka celkového zisku ve výši 18 960 tis. Kč, z toho připadalo 19 085 tis. Kč na hlavní
činnost a ztráta -125 tis. Kč na činnost hospodářskou.

V Praze, dne 4. 4. 2016

________________
JUDr. Marek Beneš
ředitel MUP

_____________________________
Ing. Jan Rett
kvestor, úsekový ředitel pro ekonomiku a provoz

17

