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Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen VŠAPs) za rok
2016 byla vypracována na základě ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) zákona 137/2016, kterým
se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s doporučenou Rámcovou
osnovou pro zpracování výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2016, vydanou MŠMT
a s přihlédnutím na aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol.
Výroční zpráva o činnosti VŠAPs za rok 2016 je zpřístupněna v elektronické formě na webových
stránkách školy (http://www.vsaps.cz/uredni-deska/), v tištěné formě je uložena v knihovně
VŠAPs.

Představení školy
Vysoká škola aplikované psychologie je mladou školou, jejíž dlouhodobou vizí je být
významnou vysokou školou v Ústeckém kraji, se společenským respektem, s národní
a mezinárodní působností. V roce 2016 škola přijala řadu opatření, která mají za cíl dál zvýšit
její odbornou prestiž a povědomí o její působnosti a studijní náplni. Došlo k úspěšným
dohodám jak v podnikatelské sféře, tak také na regionální a krajské úrovni. Jedním
z nejdůležitějších cílů zůstává poskytovat uchazečům studium, na jehož základě budou
absolventi školy schopni najít uplatnění na trhu práce.
Základními idejemi, které škola vyznává a uplatňuje v celé své činnosti, jsou principy etiky,
demokracie, úcty k člověku a badatelské metody výuky. K tomuto směřuje mj. i náplň výuky
a studia v oblasti interkulturality, které studenty vede k úctě a toleranci i k odlišným hodnotám
a názorům. Škola bude nadále usilovat, aby její absolventi byli zaměstnavatelskou sférou
žádaní a jejich znalosti, dovednosti a celkové kompetence pozitivně hodnoceny.
VŠAPs působí v objektu bývalých Dělostřeleckých kasáren, rekonstruovaných v rámci projektu
Integrovaného operačního programu Evropské unie „Terezín – projekt oživení historických
památek“ (reg. číslo projektu: CZ.1.06/5.100/01.06156), kde prostřednictvím své výuky
zajišťuje jeho udržitelnost.

Regionální působení
Vedení VŠAPs vedle pedagogické činnosti považuje i v roce 2016 za důležité přímé společenské
působení školy v regionu v tzv. „třetí roli“. Ve svém regionu realizuje různé aktivity, které
pomáhají šířit poznatky z humanitních oborů a jsou určeny ke zvyšování kultivovanosti,
tolerance a otevřenosti společnosti. V rámci „třetí role“ škola organizovala v roce 2016 ve
spolupráci s partnery z regionu diskusní setkání, veřejné přednášky a další společenské
aktivity. Přímé společenské a odborné působení VŠAPs rozvíjela v následujících hlavních
oblastech:
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1. Přímá spolupráce s kooperujícími organizacemi, ve kterých studenti absolvují exkurze,
stáže a praxe – každoročně, od zahájení v roce 2011.
2. Výzkumná šetření a na ně navazující poradenství v kooperujících organizacích v rámci
regionu, v závěrečných a dalších kvalifikačních pracích - každoročně.
3. Veřejné přednášky, školení a kurzy, které reflektovaly aktuální společenská témata,
určené širší veřejnosti.
V rámci regionálního působení se VŠAPs v roce 2016 účastnila několika významných
regionálních akcí. Zvláště významnou akci představoval festival s názvem Alchymistické
Litoměřice, na kterém škola prezentovala možnosti studia aplikované psychologie a poskytla
účastníkům také příležitost vyzkoušet si různé aktivity a praktická psychologická cvičení.
Vedení školy se i v roce 2016, tak jako každoročně, účastnilo pietních a vzpomínkových akcí
města Terezín.

Vize školy
Vize pro rok 2016 vycházely z Dlouhodobého záměru školy a Strategického plánu. Vizí školy je,
kromě vzdělávací a výzkumné činnosti, stát se významným aktivním partnerem organizací
a firem při řešení a prevenci pracovních, společenských a interkulturních problémů
v regionu. Navrhovaná řešení bude také pomáhat prosazovat a zavádět. S tím souvisí
zkoumání společenských problémů a jejich dopadů na změny ve společnosti
a prezentace výsledků odborné i široké veřejnosti. K dosažení těchto cílů škole pomáhá zřízení
Rady pro vnitřní hodnocení, která kromě dalších významných povinností v oblasti kontroly
odpovídající úrovně kvality výuky a vzdělávání, bude vyhodnocovat pružnost reagování školy
na nastalé změny ve společnosti a upozorňovat na případnou nutnost přehodnocení
vzdělávacích priorit nebo potřebu vytváření nových studijních programů.

Zaměření školy
Zaměření vysoké školy je specifické. Za hlavní cíl si škola klade vychovávat vysokoškolsky
vzdělané odborníky pro oblast řízení lidských zdrojů v podmínkách stále se rozšiřující
mezinárodní i interkulturní spolupráce. Důraz je kladen na aplikaci psychologických a dalších
společenskovědních poznatků do praxe. Zároveň však škola sleduje a vytváří podmínky
pro akreditace dalších studijních oborů. Škola již v minulých letech k tomu podnikla výrazné
kroky a v průběhu roku 2016 úsilí vedení školy v této oblasti pokračovalo. Z pohledu obsahové
a odborné stránky zamýšlených studijních programů škola splnila požadavky Akreditační
komise. V průběhu roku 2017 plánuje zabezpečení personálního složení tak, aby vyhovovalo
podmínkám stanoveným NAÚ.
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Dalším cílem je vytváření podmínek pro otevření magisterského studijního programu do roku
2020.

Strategické cíle
Strategické cíle školy prošly v roce 2016 revizí a aktualizací obsahu jednotlivých částí
a základní zaměření je směrováno do následujících oblastí:
1.

Vzdělávací činnost

2.

Věda a výzkum

3.

Mezinárodní činnost

4.

Partneři školy

5.

Lidské zdroje

6.

Infrastruktura a materiální zabezpečení

Vysoká škola aplikované psychologie je školou, která se profiluje jako škola poskytující
standardní vysokoškolské vzdělání a současně nadstandardní zkušenosti s praxí pro studenty.
Kvalita studia je úměrná vysoké kvalitě a odbornosti pedagogů, kteří na škole působí. Cílem
školy je další zvýšení kvalifikační struktury akademických pracovníků v souladu s Dlouhodobým
plánem školy. V průběhu roku 2016 vedení školy stanovilo vzdělávací cíle v rámci CŽV
a rozpracovalo první složky portfolia kurzů CŽV.
V roce 2016 škola navázala spolupráce s řadou dalších organizací, ve kterých studenti absolvují
exkurze, stáže a praxe s možností zpracování ročníkových a bakalářských prací. Tato
spolupráce se bude nadále postupně kvalitativně prohlubovat a rozšiřovat na další organizace.
Bude obohacena o další formy, především aktivním zapojováním studentů
do řešení problémů a projektů z praxe. Je to spolupráce oboustranně prospěšná
a studentům přinese bližší poznání praxe a možnost uplatnění získaných odborných
kompetencí po ukončení školy, včetně přímého nástupu do spolupracující organizace. V rámci
dalšího zkvalitňování praktické přípravy dojde k zapojení dalších odborníků z praxe
a manažerů firem do výuky a do Akademické rady školy.
Kvalita výuky pružně reaguje na nové poznatky a potřeby praxe tak, aby absolventi školy byli
dobře zaměstnavatelní a zaměstnaneckými organizacemi žádaní. I přes nepříznivý
demografický vývoj škola plánuje, že se díky zájmu uchazečů především z regionu Ústeckého
kraje, počet studentů bude postupně zvyšovat. Plán vedení školy předpokládá, že v roce 2020
dosáhne škola počtu 300 studentů, který by se měl do roku 2030 zvýšit až na 600 studentů
v rámci bakalářských programů.
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Propagace a popularizace školy
Rok 2016 ukázal, že nastavených cílů lze dosáhnout zejména moderními marketingovými
nástroji, jako je efektivní elektronická marketingová kampaň, která rozšiřuje povědomí
o škole, a to nejen v Ústeckém kraji.
Studenti středních a vyšších odborných škol jsou informováni o VŠAPs a o možnostech studia
prostřednictvím webových stránek, facebooku, rozhlasu, regionální televize a denního tisku.
Vedení školy a pedagogové VŠAps. navštěvují střední a vyšší odborné školy a pořádají dny
otevřených dveří. VŠAPs i v roce 2016 uskutečnila pro zájemce o studium psychologie
„Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z psychologie“ a „Pohovory nanečisto“. Kurzy byly určeny
pro studenty středních škol a další zájemce, kteří se chtějí komplexně a systematicky
připravovat na přijetí na filozofické a pedagogické fakulty státních škol i na soukromé vysoké
školy se zaměřením na psychologii. Účastníci na kurzech i v roce 2016 získali ucelený přehled
z oblasti psychologie a jsou připraveni na aktuální požadavky přijímacích zkoušek.
V roce 2016 byly veřejností velmi pozitivně hodnoceny veřejné popularizační přednášky
předních odborníků z praxe, které škola oslovuje napříč obory. V roce 2016 tak proběhly
přednášky odborníků například z oblasti managementu, psychologie či medicíny. Přednášky
byly vedeny popularizační formou, avšak se zachováním vysoké úrovně sdělovaných
odborných informací. O přednášky, které jsou určeny nejen pro studenty školy, ale i pro širší
veřejnost, byl projeven velký zájem. Tuto skutečnost dokumentují i krátká televizní sdělení
regionální televizní stanice TV Litoměřicko. V této aktivitě škola plánuje pokračovat i v dalších
letech s cílem rozšířit nabídku přednášek na další profesní oblasti.

Zahraniční spolupráce
V otázce zahraniční vysokoškolské spolupráce, škola zahájila v roce 2016 přípravy na spolupráci s Paneurópskou vysokou školou v Bratislavě, zvláště pak s Fakultou psychologie. V roce
2016 došlo k vypracování plánu společného výzkumu ve firmách, s cílem zapojovat postupně
studenty do praxe a seznamovat je tak s možnostmi uplatnění psychologie.

Ediční činnost
V průběhu roku 2016 vedení školy připravilo podklady pro spolupráci s významnými členy
kateder psychologie na Slovensku, pro recenzovaný vědecký časopis Aplikovaná psychologie/
Applied Psychology, vydávaný VŠAPs.
VŠAPs získala v roce 2015 od Národní technické knihovny souhlas a ISSN (2336-8276) pro
vydávání vědeckého odborného recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie / Applied
Psychology. Jeho posláním je publikační činnost v oblasti aplikované psychologie a je určen
psychologům a odborné veřejnosti. Uveřejňuje články v českém, slovenském a anglickém
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jazyce. Rozšiřuje možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumů aplikovaných
a aplikovatelných v praxi. Časopis ve formátu A5 vyšel v roce 2016 dvakrát a je k dispozici
v tištěné i elektronické podobě na www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.
Spolupráce slovenských autorů spočívá jak v publikační činnosti, tak také v aktivní účasti
v recenzním řízení. V následujících letech plánuje redakční rada časopisu ještě zintenzivnit
současnou spolupráci se slovenskými kolegy a rovněž navázat bližší spolupráci s dalšími
zahraničními institucemi tak, aby časopis získal i odpovídající mezinárodní vědecký charakter
s cílem dosáhnout impaktního faktoru. Na tuto činnost dohlíželo i v roce 2016 Ediční středisko
školy.
Škola považuje publikační činnost pedagogických pracovníků za jeden ze stěžejních aspektů
svého dalšího růstu. V průběhu roku 2016 proběhly přípravy pro vydání vědecké monografie
s názvem Aplikovaná psychologie v 21. století. Na tvorbě publikace se podíleli zásadně členové
pedagogického sboru VŠAPs. Do konce roku 2016 autoři jednotlivých kapitol dopracovali texty
a ediční středisko školy odevzdalo rukopis nakladatelství Grada, které publikaci po recenzním
řízení přijalo do tisku. Její vydání je naplánováno na podzim roku 2017.

Propojení s praxí
Jednu z hlavních priorit vzdělávacího procesu na VŠAPs tvoří prohlubování propojení výuky
s praxí. Je zajišťována ve formě začleňováni odborníků z praxe do výuky, exkurzemi, stážemi
a praxí studentů. Studenti jsou průběžně zapojováni do projektů, které řeší problémy
z praxe. V roce 2016 pokračoval nastalý trend z předchozích let. Zvláštní postavení v této
oblasti zaujímá spolupráce s litoměřickou firmou HENNLICH s.r.o., která je i partnerem z praxe.
Vzhledem k blízké alokaci a dlouhodobé úspěšné spolupráci došlo v roce 2016 k dohodě
o jejím pokračování a prohloubení, kdy se i studenti aktivně zapojili v rámci výuky do úzké
spolupráce na přípravě projektu Výzkum motivace a spokojenosti zaměstnanců.

Evaluace
Kromě důrazu na praxi, škola dodržuje nastavený standard, kdy jsou na všech úrovních řízení
VŠ vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti a dalších
souvisejících činností tak, aby tvořily funkční celek. Celkové hodnocení bude součástí práce
Rady pro vnitřní hodnocení.
Rada pro vnitřní hodnocení zahájila svou činnost v roce 2016. V průběhu roku si vymezila cíle
a základní principy své činnosti. Důležitým pilířem zajišťování kvality, a to ve smyslu kontroly
nastavení prioritních cílů školy, dále pak zajištění efektivní kontroly dosahování stanovených
cílů. Zajištění zpětné vazby vytváří předpoklad pro další úspěšný rozvoj školy. Jádro Rady tvoří
zkušení vysokoškolští pedagogové a její komplexní činnost je plánována od roku 2017.
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Mimořádná důležitost Rady spočívá i v přípravách podkladů pro vypracování žádostí
o akreditaci dalších studijních programů školy.
Jednu z priorit VŠAPs tvoří opatření zajišťující úroveň kvality kvalifikačních prací a s tím
související systematická kontrola kvality obhájených prací. K tomuto účelu slouží zvláště
interní dokument školy „Požadavky pro předkládání bakalářských prací“. Dokument, který byl
vypracován v roce 2016, stanovuje formální a věcné požadavky, které musí student splnit, aby
mohla být jeho závěrečná práce přijata k obhajobě. V tomto směru škola rovněž připravuje
učební text „Metodika vypracování bakalářských prací“, který předchozí dokument doplňuje
o metodickou část a bude studentům zpřístupněn v roce 2017.
Další z priorit VŠAPs v této oblasti tvoří nastavení ukazatelů, kterými škola sleduje míru
řádného ukončení studia a uplatnitelnost absolventů. K podpoře studentské úspěšnosti slouží
i možnost pravidelných konzultací. V případě osobních či sociálních problémů se mohou
studenti obracet na své tutory, či na psychologickou poradnu.

Práce s absolventy školy
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce vyhodnocuje klub ALUMNI. Jeho závěry tvoří
výraznou součást námětů pro zasedání Akademické rady VŠAPs.
Již v roce 2014 začala škola připravovat projekt ALUMNI pro budoucí absolventy a v lednu 2016
byla ustanovena Výkonná rada organizačního výboru pro ALUMNI, Klub absolventů
a přátel VŠAPs, ve kterém pracuje šest členů, absolventů VŠAPs. Výbor klubu ALUMNI připravil
statut a poslání klubu, jeho vizi a misi a také dlouhodobé plány s účinností od roku 2016.
V průběhu roku 2016 klub získával podnětné informace o dalších možnostech uplatnitelnosti
absolventů školy, které vedení VŠAPs začlenilo do svého dlouhodobého záměru.
Prostřednictvím pravidelného kontaktu a interního průzkumu školy bylo zjištěno,
že všichni absolventi VŠAPs nalezli zaměstnání odpovídající profilu absolventa.

Tutorská činnost
Počet studentů na VŠAPs umožňuje v průběhu celého studia osobní kontakt a individuální
přístup ve výuce i v řešení studijních problémů. Osvědčil se institut tutorů pro jednotlivé
studijní skupiny, který funguje už čtyři roky. Již v roce 2013 škola zřídila funkci tutorů s cílem
pomoci a zlepšení komunikace mezi pedagogy a studenty. V roce 2014 vedení školy
konstatovalo, že se činnost tutorů osvědčila a proto škola v roce 2015 potvrdila funkce tutorů
jako trvalou funkční složku organizační struktury VŠAPs. Také v roce 2016 byli jmenování noví
tutoři. Ti si osvojili postupy a metodiku práce a škola v následujících letech plánuje dále
podporovat a prohlubovat tutorskou činnost. V běžné praxi tutoři v jednotlivých ročnících
probírají se studenty případné potíže se studiem a působí také preventivně. V případě potřeby
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jsou vzniklé problémy projednávány na Pedagogické radě s metodickými doporučeními
a v Kolegiu rektora.

Oblast výzkumu
VŠAPs intenzivně rozvíjí spolupráci s praxí, s přihlédnutím k typu a profilu studijního
programu. Základ tvoří odpovídající zadání témat bakalářských prací, které vychází
z dlouhodobého záměru školy. Vedení školy při každoročním zadávání bakalářských prací
vychází z aktuálního stavu společenského dění a pružně reaguje na potřeby výzkumné činnosti
v dotčené oblasti. V roce 2016 škola výrazně rozšířila témata bakalářských prací vypisovaných
pro rok 2017 a to ve všech třech profilových oblastech – psychologie, management
a interkulturalita.
Pro další efektivní propojení akademického vzdělání s praxí škola přistoupila k dalšímu
zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu.
Nadále bude škola usilovat, aby se více zapojili její partneři v pozici sponzorů, kteří by formou
finančních a věcných příspěvků podporovali studentské odborné aktivity, odborné
konference, semináře a workshopy. Vedení intenzivně podporuje studentské aktivity jdoucí
nad rámec standardní výuky, které jsou orientovány na spolupráci s praxí.

Akademičtí pracovníci
Ve všech vyučovaných předmětech jsou zdůrazňovány i aktuální a předpokládané trendy
vývoje a uplatňovány metody orientace a adaptace absolventů v nových podmínkách.
V týmu učitelů jsou zařazeni vysokoškolští učitelé s dlouhodobou praxí a vedle nich i mladší
pedagogové, kteří během této spolupráce prohlubují své kompetence a připravují se k externímu získávání vědecké kvalifikace v doktorandském studiu. V pedagogickém sboru mají
důležité místo psychologové a další odborníci z praxe manažerské, poradenské,
personalistické i klinické, kteří učí především aplikační oblasti a vedou semináře.
Zároveň však stále zůstává prioritou další prohlubování úrovně základních teoretických
disciplín včetně etiky, se zřetelem na uplatnění teoretických znalostí v běžné praxi.
K zajištění odpovídající reakce na aktuální společenské dění VŠAPs komunikuje s profesními
komorami, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími odborníky z praxe
(například ČAPPO, ÚPA, ČMA). Zjišťuje jejich očekávání a požadavky na absolventy a může tak
následně pružně reagovat na aktuální potřeby trhu.
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Elektronické systémy
V roce 2016 škola významně rozšířila využití elektronického informačního systému MOGGIS.
Pedagogové i studenti si rychle osvojili jeho využití. Používání informačního systému lze
pozitivně hodnotit i ve smyslu zefektivnění kontroly potřebných náležitostí studijním
oddělením.
Studenti i nadále mohou využívat komunikační prostředky zajišťující přístup k přesným
a srozumitelným informacím o studijním programu, pravidlech studia a požadavcích ke studiu. K tomuto účelu studenti využívají prostředí Moodle a Skype, které jsou mj. dostupné
i v knihovně a studovně školy.

Knihovní služby
Studenti měli i v roce 2016 možnost využít rozšiřující se fond a služby nejen školní knihovny,
ale také (na základě dohody školy s městskou knihovnou v Terezíně) meziknihovní výpůjční
službu.
Kromě doplnění studijních opor, došlo k rozšíření školní knihovny o nové aktuální tituly
ve všech třech profilových oblastech (psychologie, management, interkulturalita). Škola počítá
i v následujících letech s průběžným doplňováním relevantní aktuální literatury, a to i pro dílčí
předměty, zejména pro oblast etiky a filosofie. V souvislosti s plánovaným zařazením
přednášek v anglickém jazyce do studijního programu, VŠAPs vytipovává potřebné cizojazyčné
odborné tituly, vč. vědeckých periodik tak, aby studenti mohli využívat odborné texty od roku
2017.

Ochrana duševního vlastnictví
VŠAPs přijala opatření k ochraně duševního vlastnictví u seminárních, ročníkových
a závěrečných prací a rovněž proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu.
V tomto smyslu se jedná o potírání plagiátorství zavedením povinného výpisu
z antiplagiátorského systému při odevzdávání bakalářských prací. Systém rovněž využívají
pedagogičtí pracovníci při podezření z plagiátorství již v průběhu studia. VŠAPs klade zásadní
důraz na originalitu závěrečných prací. Studenti jsou zároveň již od prvního ročníku
seznamováni na seminářích s možnými riziky plynoucími z porušování autorských práv
a duševního vlastnictví, zároveň jsou však i vedeni k zodpovědnému přístupu ke studiu.
Motivovaní a nadaní studenti se v roce 2016 účastnili již 3. konference SVOČ, na které měli
možnost před odbornou komisí prezentovat výsledky svých průzkumů.
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Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
VŠAPs poskytuje průběžně všechny informace o které je požádána. Žádná žádost nebyla
zamítnuta. Nebyl veden žádný soudní proces a nebyla také vydána žádná licence. Nebyla
podána žádná stížnost.

Praha, červen 2017

Vypracoval kolektiv pracovníků VŠAPs

Za VŠAPs:
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
rektor
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Výroční zpráva VŠAPs za rok 2016 – textová příloha

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením
omezeným v roce 2007 s cílem vytvořit předpoklady a platformu, pro poskytování vysokoškolské
kvalifikace v oblasti aplikace psychologie a dalších společenskovědních disciplín do praxe. Akreditaci
studijního oboru Personální a interkulturní management a státní souhlas působit jako soukromá vysoká
škola získala 16. 5. 2011.

a) Název školy a sídlo:
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Používaná zkratka názvu: VŠAPs
Sídlo školy:

Akademická 409, 411 55 Terezín

Telefon:

416 782 369

e-mail:

info@vsaps.cz
http://www.vsaps.cz

Sídlo zřizovatele:

Karlštejnská 30, 158 00 Praha 5

Telefon + mobil:

416 782 369, 734 659 112

Datum a č. j. udělení akreditace státního souhlasu:
Pro denní studium:

16. 5. 2011, č. j. 14738/2011-30, s prodloužením akreditace ze dne
24. 2. 2016, č. j. MSMT/6124/2014

Pro kombinované studium: 24. 2. 2014, č. j. MSMT/6124/2014
V roce 2016 byla v souladu se zákonem o vysokých školách akreditace studijního oboru Personální
a interkulturní management prodloužena do 30. 8. 2019.

Rektor VŠAPs:

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
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b) Organizační schéma školy:

Statutární orgán
VŠAPs
REKTOR
Kolegium rektora

Tajemnice

Akademická rada

Sekretariát

Rada pro vnitřní
hodnocení

Účtárna

Prorektorka
pro pedagogickou
a studijní činnost

Vědecký tajemník
pro vědu a výzkum

Studijní oddělení

Výzkumné centrum

Knihovna

Ediční středisko

Tutoring

Vědecký časopis

Kurzy CŽV

Přijímací komise

Disciplinární komise
Schéma škola naplňuje postupně tak, jak rozvíjí jednotlivé činnosti a v souvislosti s počtem přijímaných
studentů.
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Vysoká škola aplikované psychologie je neuniverzitní soukromá vysoká škola, právně společnost
s ručením omezeným. Statutárním orgánem VŠAPs je rektor, samosprávnými orgány jsou zřizovatel,
akademická rada, kolegium rektora a disciplinární komise, dalšími orgány jsou prorektorka
a tajemníci.

Vedení vysoké školy:
Rektor:

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský

Prorektorka pro pedagogickou a studijní činnost:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Vědecký tajemník pro výzkum, rozvoj a vnější vztahy:

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.

Tajemnice:

Renáta Šťasenková

c) Složení Akademické rady:
BĚHŮNEK Vladimír, JUDr., Ing.
CZETMAYER Robert, Ing.
DRLÍKOVÁ Eva, PhDr., CSc.
HERMOCHOVÁ Soňa, Doc., PhDr., CSc.
* HIMMLOVÁ Eliška
KUČERA Jan, Ing.
KUČÍREK Jiří, PhDr., Ph.D.
KUŠKA Martin, PhDr., Ph.D.
LEPEŠKA Jan, PhDr., Ph.D.
MEDZIHORSKÝ Štefan, PhDr., Mgr.
PITRA Zbyněk, prof., Ing., DrSc.
ŠUMERA Pavel, Ing.
TYRLÍK Mojmír, Doc., PhDr., Ph.D.

vysokoškolský pedagog VŠAPs
tajemník Městského úřadu Terezín
prorektorka VŠAPs
vysokoškolská pedagožka VŠAPs
zástupkyně studentů
jednatel společnosti Bohemia Cargo, s.r.o.
vysokoškolský pedagog VŠAPs
vysokoškolský pedagog VŠAPs
vědecký tajemník VŠAPs
rektor VŠAPs, předseda Akademické rady VŠAPs
vysokoškolský pedagog VŠAPs
jednatel společnosti HENNLICH, s.r.o.
vysokoškolský pedagog VŠAPs

* členka Akademické rady VŠAPs, jmenovaná dne 1. 9. 2016

d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol
Škola nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol.

e) Poslání, vize a strategické cíle školy:
Posláním Vysoké školy aplikované psychologie působící v Terezíně je přinášet kvalitní vysokoškolské
vzdělávání do regionu s nejvyšší nezaměstnaností a podpořit tak rozvoj a konkurenceschopnost
regionu a absolventů školy. Svým pedagogům a zaměstnancům chce škola poskytovat příležitost
k odbornému růstu a sebeuplatnění a tvořivé a pracovně příznivé prostředí. Prioritou školy je kvalita
vzdělávání a jeho zaměření na dosažení zaměstnavatelnosti absolventů na trhu práce. Severočeskému
regionu, městu Terezín a institucím v něm chce škola poskytovat odbornou podporu v jejich aktivitách,
rozvoji a dosahování cílů a vzájemně výhodnou spolupráci.
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Vizí Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně je stát se významnou vysokou školou v Ústeckém
kraji s národní i mezinárodní působností a společenským uznáním. Základními idejemi, které vyznává
a uplatňuje v celé své činnosti, jsou principy etiky, demokracie a úcty k člověku. Bude svým studentům
poskytovat specializované a jedinečné vzdělání s úzkou vazbou na praxi, zaměřené na uplatnění ve
společnosti. Škola bude usilovat, aby její absolventi byli zaměstnavatelskou sférou žádáni a jejich
znalosti a způsobilosti pozitivně hodnoceny. Vizí školy je, kromě vzdělávací činnosti, stát se významným
a aktivním partnerem při řešení a prevenci společenských a interkulturních problémů v regionu.
Navrhovaná řešení bude vahou své prestiže pomáhat prosazovat a zavádět.
S tím bude souviset zkoumání společenských problémů a jejich dopadů na změny ve společnosti
a jejich prezentace odborné i široké veřejnosti.
Základní hodnoty Vysoké školy aplikované psychologie jsou humanita, interkulturní tolerance,
akceptace a kooperace. Zaměření školy je specifické. Jako hlavní cíl si škola klade vychovávat
vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast řízení lidských zdrojů v podmínkách stále se rozšiřující
mezinárodní i interkulturní spolupráce a také v rámci EU. Důraz je kladen na aplikaci psychologických
a dalších společensko-vědních poznatků do praxe.

Strategické cíle školy jsou zaměřeny na následující oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzdělávací činnost
Věda a výzkum
Mezinárodní činnost
Partneři školy
Lidské zdroje
Infrastruktura a materiální zabezpečení

Plnění cílů z dokumentu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs pro rok 2016
Vedení VŠAPs zhodnotilo plnění indikátorů stanovených cílů z tohoto strategického dokumentu
s následujícím výsledkem:
1. Oblast „prioritních cílů z dlouhodobého záměru“. Splněny byly 2 ze 4 stanovených indikátorů:
-

Realizace výzkumného projektu s relevantními partnery,
Zahájení vydávání časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology,

přičemž 2 nesplněné mají přímou vazbu na získání prostředků z projektu ESF.
2. Přímé společenské a odborné působení školy – „třetí role“. Splněny byly 4 ze 4 stanovených
indikátorů:
-

Přímá spolupráce s kooperujícími organizacemi,
Výzkumná šetření a na ně navazující poradenství,
Veřejné přednášky, školení a kurzy,
Poradenství a další odborná činnost pedagogů školy pro organizace v regionu.
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3. Oblast „Zajišťování kvality“. Splněny byly čtyři indikátory z pěti:
-

Rozvinutí systému vnitřního zajišťování kvality školy,
Realizace konference SVOČ,
Vytvoření programu činnosti klubu ALUMNI,
Realizace workshopu pro pedagogy VŠAPs k problematice evaluace výuky a úrovně znalostí
studentů.

4. Diverzita a dostupnost. Splněno bylo 5 cílů z celkových 7 stanovených:
-

Plně bezbariérový přístup do školy,
Psychologická poradna, speciální konzultace a poradenství,
Otevření kurzů CŽV
Každoroční pořádání SVOČ,
Realizace Přípravných kurzů na přijímací zkoušky,

přičemž na plnění dvou zbývajících indikátorů škola průběžně pracuje a rektor VŠAPs vydal
k oblastem jejich naplnění příslušné směrnice a pokyny.
5. Oblast „Internacionalizace“: termíny naplnění 7 indikátorů byly stanoveny až od roku 2017.

6. Oblast „Relevance“. Naplněn byl 1 stanovený cíl:
-

Rozšíření a zintenzivnění jazykové výuky.

7. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace. Splněn byl 1 indikátor ze 4:
-

Zapojení studentů do výzkumné a další tvůrčí činnosti školy (SVOČ, Newsletter),

přičemž škola intenzivně pracovala na podání žádosti o grant z Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání. Ten však z důvodů dodatečného navýšení požadavku na podíl školy při
financování z 5 na 15 % nemohl být podán, jelikož je VŠAPs soukromá VŠ. Na realizaci vědecké
konference s mezinárodní účastí škola začala pracovat v roce 2016 a uskuteční se v roce 2017.
8. Rozhodování založené na datech. 2 ze stanovených 4 indikátorů byly zcela naplněny:
-

Zavedení a implementace informačního systému Moggis,
Začlenění výsledků evaluace do systému Moggis.

Na naplnění dalších dvou indikátorů škola průběžně pracuje a začleňuje je do svých činností.
9. Oblast „Efektivní financování“: v této oblasti si škola stanovila 3 indikátory naplnění cílů.
Nepodařilo se podat žádost o získání grantu z OP VVV v roce 2016, na splnění dalších zbývajících
dvou indikátorů VŠAPs začala podle plánu vytvářet podmínky v akademickém roce 2016/2017.
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f) Vnitřní předpisy školy:
Vysoká škola aplikované psychologie v roce 2016 registrovala na odboru vysokých škol MŠMT
následující vnitřní předpisy:
1. Studijní a zkušební řád VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 18. 9. 2015, datum
registrace odborem vysokých škol MŠMT 26. 4. 2016
2. Disciplinární řád VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 18. 9. 2015, datum registrace
odborem vysokých škol MŠMT 26. 4. 2016
3. Stipendijní řád – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 1. 2016, datum registrace odborem
vysokých škol MŠMT 26. 4. 2016
4. Řád výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků VŠAPs – schválen Akademickou
radou VŠAPs dne 14. 1. 2016, datum registrace odborem vysokých škol MŠMT
26. 4. 2016
V roce 2016 byly revidovány a vytvořeny také následující vnitřní předpisy:
5. Spisový a skartační řád – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 1. 2016
6. Směrnice pro studenty se zvláštními nároky, leden 2016
7. Směrnice pro používání zařízení a informačních technologií potřebných pro studium,
leden 2016
8. Pokyny a ustanovení rektora VŠAPs v roce 2016


Jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení (15. 9. 2016)



Jmenování tutorů na akademický rok 2016/2017 (16. 9. 2017)



Zavedení vzdělávacího programu v rámci CŽV – kurz koučování s využitím systemického,
PCA a gestalt přístupu (16. 9. 2016)



Zavedení vzdělávacího programu v rámci CŽV – kurz v Rogersovské psychoterapii
(16. 9. 2016)



Stanovení podmínek přiznávání Individuálních studijních plánů (30. 9. 2016)



Pokyny pro vypracování a odevzdávání semestrálních prací (30. 9. 2016)



Pokyny pro vypracování a odevzdávání ročníkových prací (30. 9. 2016)



Předpis pro uznávání předmětů z VOŠ a VŠ (30. 9. 2016)



Předpis pro přesun předmětů do dalšího semestru/ročníku studia (30. 9. 2016)

g) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
VŠAPs poskytuje průběžně všechny informace o které je požádána. Žádná žádost nebyla zamítnuta.
Nebyl veden žádný soudní proces a nebyla také vydána žádná licence. Nebyla podána žádná stížnost.
Tyto údaje jsou začleněny také do veřejné Výroční zprávy za rok 2016 pod stejným názvem, jako je
název této části zprávy.
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2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Akreditovaný studijní program: viz tabulka 2.1
Personální a interkulturní management je akreditované studium, organizované jako denní prezenční
a kombinované studium v rámci 3 ročníků, které sestávají ze šesti semestrů.
Pro bakalářský program škola používá evropský kreditní systém ECTS, který umožňuje větší
transparentnost studia a případně také mobilitu studentů.

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)
Vysoká škola aplikované
psychologie

Bakalářské
studium
P

Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

Navazující
magisterské studium
P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV
61,67,7173

CELKEM

1

1

2

1

1

2

Studijní programy uváděné v tabulkách 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 VŠAPs zatím nerealizuje.

Počet realizovaných kurzů celoživotního vzdělávání – viz tabulka č. 2.6

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Vysoká škola
aplikované psychologie

Skupiny
akreditovaných
studijních programů
společenské vědy,
nauky a služby
CELKEM

Kurzy orientované na výkon
povolání
Kurzy zájmové
do 15
do 100
do 15
do 100
hod
hod
více
hod
hod
více

KKOV
61,67,7173

U3V

CELKEM

3
3

3
3
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Počet účastníků celoživotního vzdělávání – viz tabulka č. 2.7

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
Vysoká škola
aplikované
psychologie

Kurzy orientované na
výkon povolání
do 15
hod

Skupiny
akreditovaných
studijních programů
společenské vědy,
nauky a služby
CELKEM

KKOV
61,67,7173

do 100
hod
více

Kurzy zájmové
do 15
hod

do 100
hod
více

U3V

23
23

CELKEM

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

23
23

Další vzdělávací činnosti, které škola realizovala v roce 2016:
1. Roční Výcvik v koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu, realizovaný v rámci
celoživotního vzdělávání.
2. Škola realizovala i v roce 2016 přípravné kurzy pro zájemce o studium.
3. V roce 2016 se v aule VŠAPs v Terezíně uskutečnily 4 přednášky pro širokou odbornou
i laickou veřejnost. Přednášky vedli přední odborníci z praxe z oblastí psychologie,
managementu a pedagogiky:
- 16. 4.: Nonverbální komunikace v sexualitě – Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
7. 5.: Využití psychologie v motivaci a inspiraci lidí – Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.
5. 11.: Šikana a kyberšikana – PhDr. Miroslav Čedík
3. 12.: Mobbing a jeho hrozby – Mgr. Michaela Švejdová
.
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3. STUDENTI
V roce 2016 studovalo na VŠAPs 33 studentů v denní formě studia a 90 studentů v kombinované formě
studia – viz tabulka 3.1.

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Vysoká škola aplikované
psychologie

Bakalářské
studium
P

Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

Navazující
magisterské studium
P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV
61,67,7173

33

90

123

CELKEM

33

90

123

Z toho počet žen

20

69

89

1

7

8

Z toho počet cizinců

Všichni studenti jsou samoplátci.

V roce 2016 předčasně ze zdravotních či finančních důvodů ukončilo studium 10 studentů. Na škole
studuje 90 studentů v kombinované formě studia, z nichž 19 podalo žádosti o individuální studium
z důvodů náročné funkce v zaměstnání nebo mateřství. Těmto studentům pedagogové VŠAPs
poskytují podle jejich potřeb individuální konzultace.
Vzhledem k tomu, že studenti VŠAPs platí školné za každý semestr studia, máme jenom 3 případy, kdy
si studenti prodloužili studium opakováním třetího ročníku. Těmto studentům věnujeme zvýšenou péči
(častou kontrolou tutorem a konzultacemi s pedagogy), aby studium zdárně ukončili. Bohužel dva
z nich jakoukoliv pomoc odmítli.
Pro zlepšení kontaktu se studenty a prevenci neúspěšnosti již třetím rokem existuje na VŠAPs funkce
tutorů (pro každý ročník a samostatně pro denní a kombinovanou formu). Šest tutorů v trvalém
zaměstnaneckém poměru školy je ve velmi častém kontaktu se svým ročníkem, diagnostikuje
a analyzuje situaci v ročníku a navrhuje opatření na zlepšení. I díky zvýšené aktivitě tutorů nezasedala
v roce 2016 disciplinární komise. Problémy, které se v jednotlivých ročnících vyskytly, byly projednány
na Kolegiu rektora i s doporučením dalších postupů.
V průběhu celého roku 2016 byla studentům i zaměstnancům školy k dispozici Psychologická poradna.
Studenti její služby využívají pro řešení svých studijních, pracovních i soukromých problémů. Tuto
službu vedení školy v roce 2016 a nadále nabídlo bezplatně i veřejnosti z terezínského regionu. Řešily
se zde problémy nejen studijní, ale především vztahové (šikana na pracovišti, rodinné
a výchovné problémy). Poradna pracuje na objednávku a zájemci si mohou termíny domluvit.
Pro studenty se specifickými potřebami (fyzicky handicapovaní) je k dispozici výtah a bezbariérové
prostory školy. Studenti se smyslovým handicapem na VŠAPs nejsou. Pro studenty se specifickými
potřebami učení jsou k dispozici odborníci z řad pedagogů školy a problémy se řeší individuálně.
Plánujeme navázat spolupráci se speciální pedagožkou, která se věnuje SPU u dospělých.
Pro zájemce o studium škola pořádala v roce 2016 přípravné kurzy a také dny otevřených dveří.
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Nadaní studenti v rámci SVOČ pod vedením pedagogů vypracovali odborné práce, které posuzovali
pedagogové a úspěšné práce byly doporučeny do soutěže SVOČ. V roce 2016 prezentovalo ve
2. ročníku SVOČ své práce 6 studentů. Nejlepší studenti byli za své práce finančně odměněni.
Vzhledem k tomu, že VŠAPs je soukromá škola a studenti platí školné, nevyskytují se zde studenti
se znevýhodněným socioekonomickým statusem.
Studentům - rodičům škola umožňuje na základě podané žádosti individuální studijní režim ve formě
prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností a také pro splnění podmínek pro postup do dalšího
semestru či ročníku. V rámci poradny jim pedagogové poskytují individuální konzultace ke studiu
i v otázkách týkající se rodičovství. Škola disponuje prostory, ve kterých se v průběhu výuky mohou
zdržovat pečovatelky dětí a kde také matky studentky mohou nakrmit a přebalit své děti.

4. ABSOLVENTI
Prostřednictvím interního průzkumu školy bylo zjištěno, že všichni absolventi VŠAPs jsou zaměstnáni
na pracovních pozicích odpovídajících profilu absolventa naší školy.
V roce 2016 bakalářského stupně vzdělání dosáhlo celkem 26 absolventů. V červenci a říjnu 2016 se
konaly slavnostní promoce úspěšných absolventů – viz tabulka 4.1.

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Bakalářské
studium

Vysoká škola (název)
P
Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby
CELKEM
Z toho počet žen
Z toho počet cizinců

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

Navazující
magisterské studium
P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV
61,67,7173

14
14
11
0

12
12
11
0

26
26
22
0

V lednu roku 2016 byl na zasedání ustavujících členů založen Alumni klub absolventů a přátel VŠAPs.
Výkonná rada organizačního výboru pro Alumni klub absolventů a přátel VŠAPs se skládá ze sedmi
členů, a to v tomto složení:
Předseda: Bc. Štětina Jan
Členové:
PhDr. Drlíková Eva, CSc., Ing., Bc. Matyáš Mirek, Bc. Dyntarová Martina,
Bc. Filipová Ivana, Bc. Havlová Anička, Bc. Štětinová Štefanie
Výkonná rada Alumni klubu vypracovala Vizi i misi Alumni klubu a jeho dlouhodobý plán.
Vize a mise:
Posláním Alumni klubu absolventů a přátel VŠAPs je udržet sounáležitost se všemi absolventy VŠAPs
a zároveň se stát významnou oporou pro stávající studenty, které chce klub více zapojovat do středu
dění školy. Součástí je i možnost poskytování dalšího osobního i profesního růstu, organizování
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vzdělávacích akcí, podílení se na zprostředkování exkurzí, stáží a praxí, nabízení a udržování vzájemné
spolupráce a poskytování informací o činnosti Alumni klubu.
Dlouhodobé plány ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs:
 Vytvářením absolventských programů podporovat zkušenosti absolventů VŠAPs a tvořit co
nejlepší prostředí pro studium,
 Prostřednictvím karierního centra vytvářet karierní strategie a databázi pro zprostředkování
relevantních pracovních pozic pro absolventy,
 Vytvářet databázi zájemců o členství ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs,
 Vytvářet síť přátel a podporovatelů školy.

Absolventům, přátelům a příznivcům školy posílá VŠAPs pravidelně školní časopis/Newsletter.
S mnohými absolventy také pokračují i osobní setkávání s pedagogy a dalšími zaměstnanci VŠAPs
s významnými informacemi o dění ve škole. Kontakty se udržují pravidelným setkáváním členů klubu,
pořádáním společensko – odborných a kulturních akcí (absolventi VŠAPs např. moderovali konferenci
SVOČ a ples) apod. Pravidelně navštěvují odborné přednášky v aule VŠAPs, v hojném počtu se zúčastnili prvního plesu školy a věnovali ceny do tomboly. V rámci programů CŽV na VŠAPs absolvují také
další kurzy, prohlubující jejich kvalifikaci (např. Koučink a mentoring, Rogersovská psychoterapie).
V květnu 2016 (11. 5.) připravil a realizoval absolvent VŠAPs, Ing., Bc. Mirek Matyáš, jednodenní
seminář zaměřený na zkvalitnění rozhodovacích procesů jak v osobní, tak profesní rovině. Volný vstup
na seminář „Jak se rozhodujeme“ obdrželi všichni aktivní účastníci konference SVOČ a výrazně
zlevněné vstupné na seminář využili studenti a absolventi VŠAPs.
VŠAPs má celkem 77 absolventů, z toho 26 absolventů v roce 2016. Velká část z nich je zaměstnána
v severočeském regionu. Absolventi se spontánně hlásí ke své alma máter a spolupracují na dalších
aktivitách školy. Mnozí poskytují na svých pracovištích stáže a praxe pro studenty a spolupodílejí se na
organizaci různých odborných a kulturních aktivit školy. Pedagogové dostali v roce 2016 od absol-ventů
školy spontánní pozitivní hodnocení – zvláště od těch, kteří pokračují v dalším studiu na dalších
vysokých školách.
V roce 2016 jsme připravili dohodu s posluchači denního studia, že budou spolupracovat s ALUMNI.
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5. ZÁJEM O STUDIUM
Viz tabulka č. 5.1

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole
Vysoká škola
aplikované
psychologie

Bakalářské studium

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

CELKEM

Magisterské studium

Počet
zapsaných ke
studiu

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

115

55

49

115

55

49

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných ke
studiu

Navazující magisterské
studium

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných ke
studiu

Doktorské studium

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Všichni uchazeči o studijní program na VŠAPs byli v roce 2016 povinni vykonat přijímací zkoušky, které
jsou zajišťovány vlastními zdroji (pedagogickými pracovníky VŠAPs).
Studenti středních škol jsou informováni o naší vysoké škole a možnostech studia prostřednictvím
webových stránek, facebooku, rozhlasu, regionální televize a denního tisku. Zástupci školy navštěvují
každoročně střední a vyšší odborné školy v ústeckém regionu. Škola pořádá dny otevřených dveří.
VŠAPs i v roce 2016 uskutečnila pro zájemce o studium psychologie „Přípravné kurzy na přijímací
zkoušky z psychologie“ a „Pohovory nanečisto“. Kurzy jsou určeny pro studenty středních škol a další
zájemce, kteří se chtějí komplexně a systematicky připravovat na filozofické a pedagogické fakulty
státních škol a na soukromé vysoké školy se zaměřením na psychologii. Účastníci na kurzech získávají
ucelený přehled z oblasti psychologie a jsou připraveni na aktuální požadavky přijímacích zkoušek
z psychologie.
Požadavky na přijímací zkoušku na VŠAPs:
Přijímací zkouška se skládá z písemné a ústní části (max. 100 bodů).
Požadavky na písemnou část zkoušky (max. 50 bodů):
-

test studijních předpokladů (20 bodů)

-

test ze základů společenských věd (30 bodů) v rozsahu středoškolských osnov:
Psychologie – obecná, osobnosti, vývojová a sociální,
Filozofie – základní filozofické směry, hlavní etapy vývoje filozofického myšlení,
Sociologie – společnost, skupiny, organizace, sociologie malých a velkých skupin,
Kulturní specifika národností a etnik,
Etika – hodnoty, společenské normy a pravidla.
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Počet
zapsaných
ke
studiu

Požadavky na ústní část zkoušky (max. 50 bodů):
-

seznam přečtené odborné literatury z psychologie, pedagogiky, filozofie, sociologie a etiky (10
bodů)

-

rozhovor o přečtené odborné literatuře a zájmových aktivitách uchazeče (20 bodů)

-

kulturní a historický přehled (10 bodů)

-

motivační pohovor (10 bodů)

Minimální počet bodů z písemné části je 30 bodů a z ústní části také 30 bodů (minimální celkový počet
bodů pro úspěšné absolvování zkoušky je 60 bodů).
Předpokladem pro přijetí je znalost angličtiny nebo němčiny – porozumění předloženému textu
a mluvený projev na základní úrovni formou rozhovoru tvoří samostatnou část zkoušky. Alternativně
jsou uznávány státní zkoušky nebo obdobná vyšší zkouška, případně i z jiného světového jazyka.
VŠAPs nemá v současnosti akreditované navazující magisterské a doktorské studium. Nemá proto
studenty, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné VŠ.

6. ZAMĚSTNANCI
VŠAPs zahájila práce na zpracování kariérního řádu pro své akademické pracovníky tak, aby od roku
2017 umožňoval postupné posilování pedagogického sboru a byl tak i dalším motivačním nástrojem
pro odměňování zaměstnanců podle jejich dosažených výsledků. V rámci kariérního postupu byl
jmenován vědecký tajemník VŠAPs, který má v gesci vědeckou a výzkumnou činnost a vydávání
recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology a další ediční činnosti.
Zkušení pedagogové jsou pověřeni funkcemi tutorů a poradenskou činností. Dalším motivačním
nástrojem je zařazování úspěšných pedagogů do orgánů školy, jako jsou např. Rada pro vnitřní
hodnocení, Přijímací komise a Disciplinární komise.
Cílem školy je dále zvyšovat počet akademických pracovníků na celý úvazek a zvyšovat počet
pracovníků s ukončeným doktorandským studiem a habilitačním řízením.
Na VŠAPs v současné době (pro 1 akreditovaný bakalářský studijní obor) existuje jádro kvalifikovaných
akademických pracovníků s odpovídající odbornou a publikační činností za posledních 5 let.
Vedení školy bude podporovat stáže akademických pracovníků v komerční, státní a neziskové sféře,
v ČR i v zahraničí, a bude uznávat tyto zkušenosti jako plnohodnotné součásti dalšího studia
a profesního růstu.
Široké věkové rozpětí s převažujícím podílem mladších akademických pracovníků umožňuje předávání
odborných poznatků s diferencovaným zázemím pedagogickým a kulturním. Starší generace
akademických pracovníků velmi dobře aplikuje také své životní zkušenosti do výuky.
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Mladí pedagogové, z nichž naprostá převaha má akademicko-vědecký titul Ph.D., tvoří rozvojový
potenciál vysoké školy pro její vědeckovýzkumnou práci a další odborný růst. Součástí pedagogického
sboru jsou nadále rovněž vysokoškolsky vzdělaní odborníci z praxe, kteří vedou převážně semináře
a studentům zprostředkovávají aktuální požadavky praxe, současně se zkušenostmi a příklady řešení
reálných situací.
Uvedená diverzifikovaná struktura pedagogického sboru dává předpoklady kvalitního vzdělávání
studentů pro oblast lidských zdrojů a psychologii práce s lidmi v podmínkách mezinárodní i interkulturní spolupráce.
V oblasti lidských zdrojů je cílem také rozvíjení organizační kultury, která podporuje poslání školy
a vytváří předpoklady pro seberealizaci pracovníků, jejich odborný růst, uplatnění znalostí
a schopností a prohlubování důvěry, komunikace a spolupráce.
Škola uskutečňuje pravidelné odborné pracovní semináře interních a externích pedagogů. Tato setkání
umožňují hlubší provázanost vyučovaných předmětů, včetně jejich reflexe na vývoj trhu práce. Jádro
interních akademických pracovníků tvoří základní pilíř vědecko-pedagogické činnosti
a vytváří vysokoškolskou atmosféru spolu s externími pedagogy. Akademičtí pracovníci poskytují
studentům konzultace a realizují pro ně další přednášky nad rámec vlastní výuky. Také externí
pracovníci významnou měrou přispívají k dalšímu odbornému rozvoji vysoké školy svými bohatými
zkušenostmi z prestižních českých a zahraničních univerzit a z oblasti praxe.
Každoročně se uskutečňuje pracovní setkání Pedagogické rady, nejméně jedenkrát za semestr,
v případě potřeby i vícekrát. Členy Pedagogické rady jsou všichni akademičtí pracovníci VŠAPs. K části
jednání jsou přizváni také organizační a administrativní pracovníci rektorátu a studijního oddělení.
Cílem Pedagogické rady je udržovat a zvyšovat úroveň pedagogických kompetencí. Proto jsou
pravidelně jejich součástí interní semináře a workshopy. Další náplní Rady je koordinace výuky
navazujících a vzájemně hraničících předmětů. Součástí evaluace jsou také náslechy a projednání
zpětné vazby, která z nich vyplyne s daným pedagogem.
V pedagogickém sboru VŠAPs působí 2 mladé matky. Vedení školy jim maximálně vychází vstříc při
sestavování rozvrhu výuky a konzultační činnosti pro studenty. Škola disponuje prostory, ve kterých se
v průběhu výuky mohou zdržovat pečovatelky dětí a kde také matky – pedagožky mohou nakrmit
a přebalit své děti. Na škole pedagogové využívají také možnost ubytování s rodinou ve dnech, kdy
probíhá jejich výuka a konzultace.
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7. INTERNACIONALIZACE
Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí:
Výzkumná činnost, realizovaná ve spolupráci s mezinárodními partnery či prezentována na
mezinárodních fórech, je součástí strategie VŠAPs. Cílem VŠAPs pro následující roky je intenzivně
budovat a rozvíjet vzdělávací a výzkumné činnosti ve spolupráci se zahraničními partnery. V roce 2016
byla zahájena příprava společného projektu s Paneurópskou vysokou školou na téma „Požadavky
zaměstnavatelů na kompetence absolventů“.
Mezinárodní spolupráce zaměřená na studenty
V roce 2016 VŠAPs pokračovala v přípravě možností pro mobilitu studentů. Cílem je nejpozději do roku
2020 získat potřebné akreditace k tomu, aby bylo možné podpořit mezinárodní mobilitu studentů v
rámci Erasmus+ a vytvářet další bilaterální kontakty umožňující výměnné pobyty studentů.
Z hlediska krátkodobého výhledu škola v rámci Erasmus+ plánuje realizovat tyto tři cíle:
-

Studijní pobyt – studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 1 – 2 semestry;

-

Pracovní stáž – práce v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo jiné
oprávněné organizaci v délce 3 až 12 měsíců;

-

Intenzivní jazykový kurz před zahájením studijního pobytu nebo pracovní stáží.

S cílem dostatečně využít zkušenosti z výměnných pobytů bude vytvořena databáze studentů, kteří
výměnný pobyt absolvovali, aby v případě zájmu mohli své zkušenosti předávat dalším vyjíždějícím
studentům. Dále budou studenti podporováni v tom, aby vytvořili zájmový studijní kruh, který bude
pomáhat studentům sdílet zkušenosti ze zahraničních pobytů.
Mezinárodní spolupráce zaměřená na akademické pracovníky
Tuto oblast VŠAPs připravovala i v roce 2016. Cílem je, aby VŠ měla vysoce kvalifikované odborníky.
Personální obsazení školy by mělo zahrnovat vynikající akademiky, kteří se stanou řešiteli výzkumných
projektů, či projektů v rámci grantových soutěží. Budou se účastnit mezinárodních vědeckých setkání
uskutečněných v zahraničí, i sami taková setkání budou organizovat v ČR, aby součástí pedagogického
sboru byli rovněž akademicky vzdělaní odborníci z praxe, a to i mezinárodní.
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8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
Vědeckovýzkumná činnost patří k základním pilířům fungování VŠAPs jako akademické instituce.
Vysoká škola aplikované psychologie je školou profesně orientovanou, a proto také vědecko-výzkumná
činnost je zaměřena převážně na aplikovaný výzkum.
VŠAPs provozuje od roku 2015 vlastní Výzkumné centrum, jehož význam i v roce 2016 spočíval v:
-

zintenzivnění výuky metodologie a poskytování konzultací v oblasti metodiky;

-

provádění kontinuálního sledování výzev pro podání grantových výzkumných projektů
v oblastech bádání, souvisejících se studijním programem školy;

-

rozvíjení spolupráce se společnostmi a institucemi regionálního a nadregionálního
významu, s cílem realizace dílčích i komplexních výzkumných projektů.

Pracovníci výzkumného centra VŠAPs se podíleli i na dalších aktivitách a činnostech školy, jako jsou
publikační a ediční činnost, aktivní účast na konferencích a další odborné činnosti.
Vysoká škola propojuje tvůrčí činnost se vzdělávací zejména v oblasti aplikace získaných studijních
poznatků do praxe. Nedílnou součást studia tvoří právě praxe v podnikatelských subjektech
a v neziskových organizacích. Na jednotlivých pracovištích studenti využívají získané poznatky, které
zpětně uplatňují do studentských prací, které mohou poté prezentovat například i na konferenci
Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), kterou VŠAPs pořádá každoročně. Studenti jsou dále
zapojováni do školních akcí, kde vykonávají dílčí propagační, distribuční a administrativní činnost.
Vycházejí při tom z osvojených dovedností získaných při studiu, zejména v komunikaci a orientaci
v administrativě a organizaci. V roce 2016 se například studenti zapojili do kulturní akce Alchymistické
Litoměřice.
V roce 2016 škola nezískala účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace. Hlavním důvodem
bylo problematické nastavení projektů/výzev MŠMT OP VVV pro oblast soukromých škol
a to zejména v otázce vysoké finanční spoluúčasti na projektech. Škola při pořádání konference SVOČ,
stáží a praxí vycházela z vlastních zdrojů.
Aplikační sféra se podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů zejména v aktivní účasti
v Akademické radě, ve které jsou zastoupeni jak akademičtí pracovníci školy, tak fyzické osoby
z aplikační sféry a to jak z oblasti podnikatelské, tak státní správy. Akademická rada vnímá tuto
spolupráci jako velmi důležitou. Pro naplnění cílů školy tvoří úzká spolupráce s aplikační sférou jednu
z priorit. Na pravidelných zasedáních rady jsou průběžně vyhodnoceny dosažené výsledky
a diskutovány další možnosti rozvoje spolupráce.
V plánovaném magisterském studijním programu se škola hodlá zaměřit na podporu horizontální
mobility studentů a akademických pracovníků prostřednictvím jejich vzdělávání, které směřuje
k rozvoji kompetencí pro inovační podnikání.

ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY
VŠAPs získala v roce 2015 od Národní technické knihovny souhlas a ISSN (2336-8276) pro vydávání
vědeckého odborného recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie / Applied Psychology.

25

V roce 2016 vyšla 2 čísla tohoto odborného časopisu.
Jeho zaměření spočívá v publikační činnosti z oblasti aplikované psychologie a je určen psychologům a
odborné veřejnosti. Uveřejňuje články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Jeho posláním je
rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi.
Časopis ve formátu A5 vychází s periodicitou 2 x ročně a je k dispozici v tištěné i elektronické podobě
na www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.

Redakční rada časopisu pracuje ve složení:
Šéfredaktor:
 Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Zástupce šéfredaktora:
 PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
Výkonný redaktor:
 PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
Redakční rada:
 Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.
 Prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.
 Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.
 PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
 PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D.
 PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
 Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.
 Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
 Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
 PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc.
 Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
 Doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE
V roce 2016 uzavřela VŠAPs smlouvu s nakladatelstvím GRADA Publishing, a.s. o vydání kolektivní
monografie s názvem Aplikovaná psychologie v 21. století. Publikace vyjde v létě 2017 a autoři jsou
následující akademičtí pracovníci VŠAPs: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.; prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.;
doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.; PhDr. Jana Vaňková, Ph.D.; PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc.;
PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. Monografii recenzovali dva akademičtí pracovníci VŠAPs: PhDr. et Mgr. Michal
Svoboda, Ph.D. a PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
VYDÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
HLAD, Ľubomír. Cirkev v postmoderne: náčrt katolíckej ekleziológie : vysokoškolská učebnica. Terezín:
Vysoká škola aplikované psychologie, 2016. ISBN 978-80-87871-01-0.
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NEWSLETTER VŠAPs
V roce 2016 zahájila škola pravidelné vydávání Newsletteru - vyšlo celkem 5 čísel.
Jeho prostřednictvím jsou studenti a další čtenáři pravidelně informováni o všech důležitých aktivitách
vysoké školy, plánovaných akcích, určených také pro širokou veřejnost a dalších zajímavostech
z různých oblastí aplikované psychologie (formou odborných domácích i zahraničních článků).
Pedagogové vysoké školy prostřednictvím Newsletteru informují o nových knihách, publikacích a
článcích. Záměrem redakční rady Newsletteru je také postupně zveřejňovat mimořádná témata a
závěrečné bakalářské práce studentů Vysoké školy aplikované psychologie i vybrané příspěvky ze
Studentských vědeckých konferencí. Newsletter je k dispozici v tištěné i elektronické podobě na
www.vsaps.cz/newsletter/.
Redakční rada Newsletteru pracuje ve složení:
 PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., předseda
 Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.
 PhDr. Jana Vaňková, Ph.D.
 PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
 Renáta Šťasenková, výkonná redaktorka
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST NA VŠAPs
Dne 15. dubna 2016 proběhla na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně soutěž SVOČ.
Přihlášení studenti využili možnosti prezentovat své práce a obhajovat je před odbornou komisí,
čestnými hosty a svými kolegy. Nabyté zkušenosti a reflexe jim jistě pomohou v dalším studiu a také
při obhajobě bakalářských prací.
Město Terezín zastupovala místostarostka, paní Hana Rožcová, pozvání na konferenci SVOČ pak přijaly
jednatelka společnosti Mobbing Free Institut, Mgr. Michaela Švejdová a vedoucí personálního oddělení
společnosti HENNLICH s.r.o., Ing. Iva Hamouzová.
Význam studentské konference zdůraznila i návštěva zástupců regionální televizní stanice
TV Litoměřicko.

PUBLIKAČNÍ, TVŮRČÍ A DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST PEDAGOGŮ VŠAPs V ROCE 2016
PhDr. Martin KUŠKA, Ph.D. – publikační činnost 2016:
 Kuška M., Trnka R., Kuběna A. A., Růžička J. (2016). Free associations mirroring self- and
world-related concepts: Implications for personal construct theory, psycholinguistics and
philosophical psychology. Frontiers in Psychology, 7, 981, 1-13. WEB OF SCIENCE IF (5 year) =
2,323, IF (2016) = 2,822. Category: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY = Q2


Trnka R., Zahradnik M., Kuška M. (2016). Emotional creativity and real-life involvement in
different types of creative leisure activities. Creativity Research Journal, 3, 348-356. WEB OF
SCIENCE IF (5 year) = 2,248, IF (2016) = 1,216. Category: PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL = Q3,
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY = Q3



Trnka R., Lačev A., Balcar K.; Kuška M., Tavel P. (2016). Modeling semantic emotion space
using a 3D Hypercube-Projection: An innovative analytical approach for the psychology of
27

emotions. Frontiers in Psychology, 7, 22, 1-12. WEB OF SCIENCE IF (5 year) = 2,323, IF (2016)
= 2,822. Category: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY = Q2


Kuška M., Trnka R., Tavel P., Constantino M. J., Angus L., Moertl K. (2016). The role of
cultural beliefs and expectations in the treatment process: Clients’ reflections following
individual psychotherapy. Sexual and Relationship Therapy, 31(3), 259-270. WEB OF SCIENCE
IF (5 year) = 1,188, IF (2016) = 1,101. Category: PSYCHOLOGY, CLINICAL = Q3

PhDr. Martin KUŠKA, Ph.D. - GRANTY 2016:
Grantová agentura ČR (GAČR):
Kód: 14-35577S
Název: Účinné faktory a efektivita skupinové psychoterapie v ČR
Kategorie / Obor: Základní výzkum / Psychologie
Role: spoluřešitel
Období: 2014-2016

PhDr. Jan LEPEŠKA, Ph.D. – publikační činnost 2016:
 Lepeška, J. (2016). NÁSTIN MOŽNOSTÍ PSYCHOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU K PACIENTŮM S
JATERNÍM SELHÁNÍM. in: Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. 2 (I.). Praha: VŠAPs.
PhDr. Jan LEPEŠKA, Ph.D. – konference:
 Studentská vědecká konference SVOČ na VŠAPs, člen komise, Terezín 15. 4. 2016
 ČLS JEP ČSPM, VIII. celostátní konference paliativní medicíny, Brno 9. 9. 2016

PhDr. et Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ – publikační a další činnost/konference 2016:
 Medzihorský, Š. (2016). Aktivní účast na XII. Konferenci České asociace studentů psychologie:
LÁSKA VE 21. STOLETÍ, workshop na téma „Láska jako akt komunikace“.

PhDr. et PhDr. Jiří KUČÍREK, Ph.D. – publikační činnost 2016:
 Kučírek, J. (2016). RALF DAHRENDORF: HOMO SOCIOLOGICUS. in: Aplikovaná
psychologie/Applied Psychology. 1 (I.). Praha: VŠAPs.


Kučírek, J. (2016). PSYCHOLOGIE „MY“ FRITZE KÜNKELA. in: Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology. 2 (I.). Praha: VŠAPs.



Kučírek, J. (2016). Radikálně-konstruktivistická alternativa v sociální pedagogice: možnosti
a meze v praxi sociálního pedagoga. In SOCIALIA 2015: Možnosti uplatnění sociálního
pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti. Hradec Králové: GAUDEAMUS.



Kučírek, J. (2016). Služby lidem jako vytváření nových sociálních problémů. In: Acta
sociopathologica III.: Rizikové chování v česko-slovenských souvislostech. Hradec Králové:
GAUDEAMUS.
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PhDr. et PhDr. Jiřího KUČÍRKA, Ph.D. – vystoupení na mezinárodní konferenci v Polsku 2016:
Konference: SOCIALIA – XX. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NEIGHBORHOOD – „SOCIAL
PEDAGOGY IN THE CHANGING WORLD – LIVING ENVIRONMENT AS A DIALOGUE BETWEEN CULTURES
AND PEOPLE“, 3. – 4. listopadu 2016.
Pořadatel: The University of fDąbrowa Górnicza, Poland
Název příspěvku: Mind and hand: the overlooked connection in the current psychology and pedagogy

Prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. – publikační činnost 2016:
 Pitra, Z. (2016). VLIV ÚPLNÉ DIGITALIZACE PRODUKTŮ NA SOCIÁLNÍ KLIMA TVORBY
PODSTATNÝCH INOVACÍ. in: Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. 1 (I.). Praha: VŠAPs.


Pitra, Z. (2016). PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR SNIŽUJÍCÍCH KVALITU A ÚČINNOST KOLEKTIVNÍHO
ROZHODOVÁNÍ. in: Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. 2 (I.). Praha: VŠAPs.



Pitra, Z. (2016). Nové kategorie inovovaných produktů mění pojetí globální konkurenční
soutěže. In Ročenka České manažerské asociace za rok 2015, ročník 3, vydáno 4/2016



Pitra, Z. (2016). Většinou je bezpečnost informačního systému organizace ohrožována
z jejího vnitřního prostředí. www.cma.cz/novinky; 10. 3. 2016



Pitra, Z. (2016). Myšlenkový experiment a kreativní diskuse. www.cma.cz/novinky; 21. 6.
2016



Pitra, Z. (2016). Paradoxy snah o autenticitu projevů osobnosti manažera kreativního týmu.
www.cma.cz/novinky; 22. 8. 2016



Pitra, Z. (2016). Vytváření podmínek pro uplatnění kreativity pracovníků organizace v zájmu
tvorby podstatných inovací. www.cma.cz/novinky; 12. 9. 2016

PhDr. Et Mgr. Michal SVOBODA, Ph.D. – aktivní účast na mezinárodní konferenci 2016:
 Mezinárodní odborná konference PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ – 2016.
Vernířovice, 20. - 22. 5. 2016, ČMPS, sekce Psychologie zdraví. Příspěvek v sekci: Psychologie
ve vztahu mezi zdravím a nemoci. Název příspěvku: M. Svoboda, I. Rysová: Fastfood jako
stravovací styl současné doby.

Doc. PhDr. Zdeněk UHEREK, CSc. – publikační činnost – monografie 2016:
 Uherek, Z., Honusková, V., Ošťádalová, Š., Günter, L. (2016). Migrace: historie a současnost.
Ostrava: Pant.
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. – články v časopisech (2016):
 Uherek, Z. (2016). Migrace v české etnologii: náměty o obohacení migrační teorie.
Národopisná revue 4 / 2016, s. 263 – 270.


Beranská, V., Uherek, Z. (2016). The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in
the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid The Czech
Ethnological Journal 103, 1: 85–101.
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Beranská, V., Uherek, Z. (2016). Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského
původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. Český lid The Czech
Ethnological Journal 103, 1: 103–118.

PhDr. Miloslav ČEDÍK - přednášková činnost 2016:
 Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje - lektorská činnost
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma: „Jsem neposedný. Co s tím
mám dělat? Aneb Já už s ním nemohu vydržet.“, Pardubice 13. 4. 2016.


KCVJŠ, sady 5. Května 42, Plzeň - lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků na téma: „Jsem neposedný. Co s tím mám dělat? Aneb Já už s ním nemohu
vydržet.“, Plzeň 4. 5. 2016.



Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků - „Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga“ – přípravná
a lektorská činnost na téma: „Žák se specifickými poruchami chování (SPCH) – řešení
problémů v souvislosti se vzděláváním, konkrétní možnosti podpory žáka, rodiny a pedagogů,
kompetence asistenta pedagoga a specifika práce – praktické rady, doporučení
a zkušenosti.“, Praha 3. 6. 2016.



Prevalis z. s., Pod Klamovkou 1268/3, Praha 5 – specializační studium pro metodiky prevence
– seminář na téma: „Poradenský a ústavní systém v ČR a jeho využití pro žáky s poruchami
emocí a chování.“, Praha 14. 10. 2016.



Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků - „Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga “ – přípravná
a lektorská činnost na téma: „Žák se specifickými poruchami chování (SPCH) – řešení
problémů v souvislosti se vzděláváním, konkrétní možnosti podpory žáka, rodiny a pedagogů,
kompetence asistenta pedagoga a specifika práce – praktické rady, doporučení
a zkušenosti.“, Praha 5. 11. 2016.



Vysoká škola aplikované psychologie Terezín – přednáška pro odbornou i laickou veřejnost
na téma: Šikana a kyberšikana na školách, Terezín 5. 11. 2016.



Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků - „Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga “ – přípravná
a lektorská činnost na téma: „Žák se specifickými poruchami chování (SPCH) – řešení
problémů v souvislosti se vzděláváním, konkrétní možnosti podpory žáka, rodiny a pedagogů,
kompetence asistenta pedagoga a specifika práce – praktické rady, doporučení
a zkušenosti.“, Praha 10. 11. 2016.

PhDr. Miloslav ČEDÍK - aktivní účast na konferencích 2016:
 Český institut pro supervizi – odborný seminář: „Specifika supervizní praxe v organizacích
a resortech“, Praha 17. 3. 2016.


KREATOS, obecně prospěšná společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním
a vzdělávání v oblasti humanitních věd – 4. Mezinárodní konference – „PERSPEKTIVY
ARTETERAPIE A ARTEFILETIKY“, Praha 25. - 27. 11. 2016.
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PhDr. Miloslav ČEDÍK - Mediální výstupy 2016:
 Pořad: Zprávy TV Prima – „Muslimské tábory – problematika dívek.“ Redaktorka: Karolína
Hošek, TV Prima, 30. 5. 2016.


Pořad: TOP STAR TV Prima – „Neadekvátní řešení údajné šikany žáka 1. třídy rodičem.“
Redaktorka: Eva Fraňková, TV Prima, 14. 7. 2016.

ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD. – publikační činnost 2016:
 Maturkanič, P. (2016). Vezmi a čítaj. Nitra : PUBLICA.


Maturkanič, P. (2016). Zpívejte Hospodinu píseň novou. Nitra : PUBLICA, 2016.



Maturkanič, P. (2016). Jedinečnost života Karola Wojtyly aneb nezapomenutelný papež Jan
Pavel II. In Sv. Ján Pavol II. a jeho poselstvo pre strednú Európu. Nitra 2016 : UKF, 2016. S. 179187.

Mgr. Petr RŮŽIČKA – tvůrčí činnost 2016:
 Rozhovor na téma „Plný jógový dech pomáhá zahnat napětí“ na www.lidovky.cz;
http://relax.lidovky.cz/plny-jogovy-dech-pomaha-zahnat-napeti-rika-psychoterapeut-pa0/zdravi.aspx?c=A170213_131752_ln-zdravi_ape


Mezinárodní konference: „Jóga - cesta k nenásilí a světovému míru“, dne 4. 12. 2016, Praha
(konference konaná pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana).
Pořadatel: Světová mírová rada šrí svámího Mádhavánandy (SSMWPC) ve spolupráci s Jóga
v denním životě Praha a Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství.
Název příspěvku do sborníku konference: Stres, aneb jak nám může jóga pomoci.

Mgr. Daniel ŠIMSA – mezinárodní přednášková činnost 2016:
 Konference 12th European Conference on Atoms, Molecules and Photons, Frankfurt,
Německo, 5. - 9. září 2016. Příspěvek s názvem „QED in an external Coulomb field“.


Letní škola Theoretical Physics Workshop and Summer School, Svit, Slovensko, 11. - 18. září
2016. Přednáška na téma „Radiative corrections to atomic energy levels“.

9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
Akademická rada VŠAPs na svém zasedání dne 14. 9. 2016 schválila zřízení Rady pro vnitřní hodnocení,
která začala pracovat ve složení:
 Předseda – PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs
 Odborní členové rady – Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.; PhDr. Eva Drlíková, CSc.;
Mgr. Antonín Slabý, Ph.D.; PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.,
PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
 Zástupce studentů – Petra Kvapilová (2. ročník DS)
Členové rady bezprostředně po jejím založení začali pracovat na vytvoření evaluačního systému a na
stanovení standardů kvality.
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Kvalita v různých dimenzích chodu VŠ se projevuje subjektivně ve spokojenosti studentů a objektivně
v jejich uplatnitelnosti na trhu práce (VŠAPs má 100% zaměstnaných absolventů). VŠAPs bude formou
evaluačních dotazníků sledovat obě tyto složky.
Systematická průběžná evaluace probíhá na VŠAPs už od jejího založení. Tak jako každoročně,
proběhla v roce 2016 evaluace výuky a vyučujících všemi studenty. Evaluace byla realizována na konci
každého semestru, prostřednictvím anonymních strukturovaných hodnotících dotazníků a také
neformálními diskusemi se studenty.
Základními okruhy evaluace bylo:
a) hodnocení předmětu v rámci výuky (přínos, náročnost),
b) hodnocení konkrétní výuky (odborná úroveň, srozumitelnost),
c) hodnocení požadavků k atestaci a osobnost pedagoga (náročnost, konzultace, komunikace,
atmosféra v hodině).
Navíc měli studenti možnost doplnit hodnocení výuky volným písemným vyjádřením na závěr
dotazníku.
Vyhodnocení výsledků provedla prorektorka pro pedagogickou a studijní činnost VŠAPs a výsledky
hodnocení byly projednány na vedení školy a Pedagogické radě. Závěry byly individuálně
prodiskutované s každým učitelem a jsou z nich vyvozena konkrétní opatření.
Z pravidelně prováděné analýzy neformálních názorů a připomínek vyplynulo, že studenti a pedagogové oceňují na VŠAPs úroveň osobních kontaktů na škole, celkovou pracovní i studijní atmosféru,
prohlubujícího se ducha Vysoké školy aplikované psychologie a nové moderně vybavené prostory
školy.
Vedení školy vyzvalo studenty k vyjádření k evaluačnímu dotazníku a přijalo většinu námětů. Rada pro
vnitřní hodnocení zpracovala připomínky ze strany studentů k Evaluačnímu dotazníku a evaluace
zimního semestru akademického roku 2016/2017 již proběhla s upravenými dotazníky. Rada
připravuje také hodnocení studentů pedagogy rovněž pomocí dotazníku a ústního rozboru i další
postupy v rámci systému evaluace, který škola připravuje.
Rada pro vnitřní evaluaci po ustavujícím jednání 15. 9. 2016 zasedala dne 11. 11. 2016, kde stanovila
dva základní typy hodnocení:
-

subjektivní – spokojenost studentů, kvalita studentů a absolventů
objektivní – uplatnění absolventů na trhu práce. Uplatnitelnost byla i v roce 2016 sto %.

Na dalším jednání dne 14. 12. 2016 Rada pracovala na stanovení základních oblastí hodnocení
a možnosti uplatnění Kirkpatrickova modelu hodnocení. Dále, jako součást přípravy systému
hodnocení, rozebírala jeho součásti, od přijímacího řízení, přes hodnotící metody, pokroky studentů,
hodnocení z pohledu učitele, úroveň závěrečných atestací, až po propojení s praxí.
Rada pro vnitřní hodnocení VŠAPs vychází ve své koncepci z dokumentu MŠMT „Metodika
komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ“, zpracovaného v rámci projektu „Zajišťování a hodnocení
kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA)“, který byl jedním z Individuálních národních
projektů řešených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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Disciplinární komise a problematika plagiátorství
Standardně při podezření na plagiátorství škola využívá volně přístupný elektronický systém. V roce
2016 nevznikl žádný podnět ke svolání Disciplinární komise VŠAPs.

10.

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY

Vysoká škola aplikované psychologie připravila zapojení do mezinárodního výzkumného programu
v oblasti metod a efektivity výuky ve spolupráci s Paneurópskou vysokou školou v Bratislavě.
Akademičtí pracovníci VŠAPs jsou členy následujících asociací a společností:
-

Česká asociace psychologů práce a organizace
Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku
Českomoravská psychologická společnost
Psychoterapeutická společnost při České lékařské společnosti
Unie psychologických asociací
People management fórum
Česká manažerská asociace
Asociace institucí vzdělávání dospělých
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Za mimořádné lze považovat:
-

Zahájení vydávání vědeckého recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology (ISSN 2336-8276), do kterého přispívají i zahraniční autoři a ve kterém vychází
odborné články v českém, slovenském a anglickém jazyce. V roce 2016 vyšly 2 čísla
časopisu. Jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumu
aplikovaných a aplikovatelných v praxi. Časopis vychází s periodicitou 2 x ročně a je
k dispozici v tištěné i elektronické podobě na www.vsaps.cz/casopis-aplikovanapsychologie/.

-

V rámci ediční činnosti Edičního střediska VŠAPs Ediční středisko vydalo rovněž učebnici:
HLAD, Ľubomír. Cirkev v postmoderne: náčrt katolíckej ekleziológie : vysokoškolská
učebnica. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2016. ISBN 978-80-87871-01-0.

-

V roce 2016 zahájila škola pravidelné vydávání Newsletteru – vyšlo celkem 5 čísel. Jeho
prostřednictvím jsou studenti a další čtenáři pravidelně informováni o všech důležitých
aktivitách vysoké školy, plánovaných akcích, určených také pro širokou veřejnost
a dalších zajímavostech z různých oblastí aplikované psychologie (formou odborných
domácích i zahraničních článků). Pedagogové vysoké školy prostřednictvím Newsletteru
informují o nových knihách, publikacích a článcích. Záměrem redakční rady Newsletteru je
také postupně zveřejňovat mimořádná témata a vybrané závěrečné bakalářské práce
studentů Vysoké školy aplikované psychologie i vybrané příspěvky ze Studentských
vědeckých konferencí. Newsletter je k dispozici v tištěné i elektronické podobě na
www.vsaps.cz/newsletter/.
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11.

TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY

Regionální působení
VŠAPs se v roce 2016 účastnila také kulturního dění v regionu. Poskytovala prostory pro kulturní
a odborné akce a účastnila se významných slavností města Terezín a vzpomínkových akcí na Terezínské
gheto. Řadu akcí také organizovala, nebo se na jejich realizaci aktivně podílela.
VŠAPs zajišťuje udržitelnost projektu Integrovaného operačního programu Evropské unie „Terezín –
projekt oživení historických památek“ svým působením v rekonstruovaných Dělostřeleckých
kasárnách.
VŠAPs spolupracovala s regionálními společnostmi a organizacemi, konkrétně s Hospodářskou
komorou Litoměřice, Úřadem práce v Litoměřicích, Městským úřadem v Terezíně a v Litoměřicích,
s domovem s pečovatelskou službou Kréta, Mobbing Free Institutem a dalšími institucemi.
Škola pokračuje ve spolupráci rovněž s knihovnami a informačními centy v Terezíně a v Litoměřicích,
s Regionální televizí a časopisem Litoměřicko, časopisem Terezka, Muzeem Franze Josefa, sdružením
Terezín – město změny a Pedagogicko-psychologickými poradnami v Litoměřicích a v Roudnici nad
Labem a s Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v Teplicích.
Další spolupráce probíhala s firmami Bohemia Cargo, HENNLICH, Pepsico a také ve společnostech
absolventů školy, Ing. Bc. M. Matyáše a Bc. P. Kratochvíla. V těchto organizacích studenti absolvovali
exkurze, stáže a praxe.
Alchymistické Litoměřice
Symbióza VŠAPs s regionem se odrazila také v tom, že se škola stala partnerem květnového festivalu
ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE. Aktivně jsme se zapojili do programu festivalu, určeného pro všechny,
kteří mají chuť tvořit, sdílet a inspirovat se. Rektor VŠAPs, PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský byl hostem
panelových diskusí s názvem „Moudrost v nás“ a „Cesta do mého srdce“. Škola připravila pro
návštěvníky festivalu modelové ukázky technik sociálně psychologického výcviku a zájemci si mohli
vyplnit a nechat vyhodnotit jednoduché psychotesty. Ohlas účastníků byl obrovský, a tak se u stánku
VŠAPs často tvořila „fronta“ zájemců o další sebepoznání a seberozvoj. To se stalo podnětem k přípravě
interaktivních kurzů „Jak zvládat stres“ a „Jak být asertivní“.
Ples školy
První úspěšný společenský večer VŠAPs se uskutečnil 19. února 2016 v Kulturním domě v Terezíně.
O ples měli studenti i příznivci školy a zástupci spolupracujících organizací velký zájem, kapacita sálu
byla zcela vyčerpána a všechny vstupenky vyprodány.
Občerstvení pro hosty večera věnovala společnost PEPSICO. Škola zorganizovala tombolu, do které
věnovali ceny studenti, absolventi a kooperující společnosti. Výtěžek z tomboly byl věnován na finanční
ocenění výherců konference SVOČ v květnu 2016.
Zažít město jinak: „Společně tvoříme město, ve kterém chceme žít“
Město Terezín se v září 2016 připojilo k celorepublikovému projektu sousedských slavností. „Zažít
město jinak“ jsou slavnosti, jejichž náplň vytvářejí obyvatelé daných lokalit.
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Vysoká škola aplikované psychologie se připojila k dobrovolným organizátorům této zajímavé akce.
Obyvatelům města Terezín a návštěvníkům akce poskytla možnost vyzkoušet si jednoduché
psychotesty a po jejich vyhodnocení pro zájemce také krátkou konzultaci s psychologem. Pedagogové
školy také zorganizovali zábavné psychohry, sloužící k lepšímu sebepoznání jejich účastníků.
Spojení školy s aplikační sférou
Vzhledem k profilaci školy, jakožto vzdělávací instituce propojené s praxí a reálnými potřebami
pracovního trhu, bude dále podporována již započatá spolupráce se soukromou a aplikační sférou.
V roce 2016 škola navázala spolupráce s dalšími organizacemi ve formě exkurzí, stáží a praxí
a možností zpracování ročníkových a bakalářských prací.
Tato spolupráce se bude nadále postupně kvantitativně a kvalitativně rozšiřovat. Kvantitativně
na další organizace a kvalitativně na další formy, především aktivním zapojením studentů na řešení
problémů a projektů z praxe. Tyto formy jsou oboustranně prospěšné a studentům přináší bližší
poznání praxe a možnost uplatnění po ukončení školy, v konkrétních případech i přímý nástup do
spolupracující organizace. Pro zkvalitnění praktické přípravy dojde k většímu zapojení top manažerů
do akademické rady a do výuky. Do roku 2030 plánuje škola realizovat tuto spolupráci v sofistikovaném systému dvojího vedení bakalářských a magisterských prací.
Nadále bude škola usilovat o větší zapojení partnerů v pozici sponzorů, kteří by formou finančních
a věcných příspěvků podporovali studentské odborné aktivity, odborné konference, semináře
a workshopy. Vedení intenzivně podporuje studentské aktivity jdoucí nad rámec standardní výuky,
které jsou orientovány na spolupráci s praxí.
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12. ZÁVĚR
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. působí od roku 2011 v severočeském Terezíně,
v regionu s nejvyšší tuzemskou nezaměstnaností. V roce 2015 na škole promovali první absolventi
bakalářského studijního oboru Personální a interkulturní management, celkem v počtu 51. V roce 2016
pak promovalo dalších 26 absolventů. Všichni absolventi VŠAPs jsou zaměstnaní a někteří pokračují
v magisterském studiu na jiných vysokých školách.
Z jistého pohledu škola aktuálně prochází ještě fází rozvoje, tvorba jejího strategického plánu se opírá
o dlouhodobý koncepční rámec a o komplexní řízení školy, s využíváním informačního systému Moggis.
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. představuje v regionu Litoměřicka i Ústeckého kraje dosud
chybějící možnost vzdělávání. Poskytuje absolventům prakticky uplatnitelný inovativní komplex
kompetencí, které oproti tradičním studijním oborům vytváří komparativní výhodu pro uplatnění na
trhu práce, ale i ve vlastních, již provozovaných, či zamýšlených podnikatelských aktivitách absolventů.
Pozitivní odezvu má fungování školy v podnikatelském sektoru i u regionálních institucí, což umožňuje
rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci tak, aby se VŠAPs v Terezíně stala významnou součástí
akademické obce s nadstandardními možnostmi aplikace poznatků do praxe.
V roce 2016 byla dále prohloubena spolupráce s městem Terezín. VŠAPs se podílela na projektu,
konzultacích a kontrole průběhu rekonstrukce Dělostřeleckých kasáren, které město připravilo pro
potřeby koncipovaného rozšíření VŠAPs. Výuka a konzultace v roce 2016 probíhaly již standardně
v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách v Akademické ulici. Rekonstrukce objektu
byla realizovaná sdružením Terezín – město změny v rámci projektu EU „Terezín – projekt oživení
historických památek“, kde VŠAPs zajišťuje jeho udržitelnost.
V průběhu roku 2016 považujeme za důležité:
-

rozvoj edičního střediska a publikační činnosti akademických pracovníků

-

rozšíření vědecko-výzkumné činnosti

-

další snížení věkového průměru pedagogů

-

posílení třetí role Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. v regionu

-

koncipování a realizaci kurzů CŽV a přednášek pro odbornou i širší veřejnost v aule VŠAPs
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