VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.
TEREZÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017

Hlavní zpráva
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen VŠAPs) za rok
2017 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 2017,
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 2017 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 profesně orientovanou školou. Její dlouhodobou vizí
je stát se významnou vysokou školou v Ústeckém kraji, s širokou sítí partnerů v oblasti
komerční sféry i státní správy. V roce 2017 škola přijala řadu opatření, která mají za cíl zvýšit
povědomí o její působnosti a studijní náplni. Došlo k úspěšným jednáním jak v podnikatelské
sféře, tak také na regionální a krajské úrovni. Jedním z nejdůležitějších cílů zůstává
poskytovat uchazečům studium orientované na praxi, které jim umožní snadno nalézt
odpovídající uplatnění, v souladu s profilem absolventa.
Základními hodnotami, které škola vyznává a uplatňuje v celé své činnosti, jsou principy
etiky, demokracie a úcty k člověku. K tomuto směřuje mj. i náplň výuky studia v oblasti
interkulturality, které studenty vede k úctě a toleranci k odlišným hodnotám a názorům.

Regionální působení
Vedení VŠAPs, vedle pedagogické činnosti, považuje stejně jako v předchozích letech za
důležité - přímé společenské působení školy v regionu, tzv. „třetí roli“. Ve svém regionu
připravuje škola různé aktivity, které pomáhají šířit poznatky z humanitních oborů. Jsou
určeny ke zvyšování kultivovanosti, tolerance a otevřenosti společnosti. V rámci „třetí role“
škola organizovala v roce 2017 ve spolupráci s partnery z regionu diskusní setkání, veřejné
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přednášky a další společenské aktivity. Přímé společenské a odborné působení VŠAPs
rozvíjela v následujících hlavních oblastech:
1. Přímá spolupráce s kooperujícími organizacemi, ve kterých studenti absolvují exkurze,
stáže a praxe – každoročně od zahájení činnosti v roce 2011.
2. Výzkumná šetření a na ně navazující poradenství v kooperujících organizacích v rámci
regionu – v závěrečných a dalších předepsaných pracích, každoročně.
3. Veřejné přednášky, školení a kurzy, které reflektovaly aktuální odborná a společenská
témata - určená širší veřejnosti.
4. Pořádání odborných konferencí v regionu
V rámci regionálního působení se VŠAPs v roce 2017 účastnila několika rozsáhlých
regionálních akcí. Zvláště významnou akci představoval, podobně jako v minulém roce,
Allfestival v Litoměřicích. Zde škola prezentovala účastníkům možnosti studia a poskytla jim
příležitost vyzkoušet si různé psychologické testy a cvičení. Vedení školy se rovněž v roce
2017, tak jako každoročně, účastnilo pietních a vzpomínkových akcí města Terezín.
Vysoká škola aplikované psychologie ve spolupráci s Asociací sociálně psychologického
výcviku (SPV) a Českou asociací psychologů práce a organizace uspořádala na počest
významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové CSc. konferenci s mezinárodní
účastí, pod názvem SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK (SPV) PRO 21. STOLETÍ. Celodenní
konference proběhla na VŠAPs dne 19. října 2017 a lze ji považovat za velmi úspěšnou.
Účastníci zaplnili prakticky celou aulu školy a v průběhu paralelních odpoledních workshopů
i čtyři učebny.
Všechny konferenční příspěvky vystupujících ukazovaly na široké možnosti uplatňování SPV
v moderní době. V hlavní části vystoupili doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. a Mgr. Ivo Jupa
(Počátky osobnostní a sociální výchovy v ČR); doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (Výcvik
v interkulturní komunikaci); doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (Kooperace: porozumění jako
základ výcviku); PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. (Programy deradikalizácie zážitkovou formou)
a PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský (Výcvik asertivity jako osvobozování člověka).
Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně také uspořádala v aule školy kulatý stůl na
téma EMPATIE. Následující mimořádná konference spojená s prožitkovým workshopem
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probíhala 3. listopadu 2017. Diskusním programem provázela Michaela Švejdová,
zakladatelka Mobbing Free institutu. Moderované diskuse se zúčastnilo 55 osob. Mimo jiné
také rektor VŠAPs, Štefan Medzihorský; starostka města Terezín, Hana Rožcová; ředitelka
Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, Věra Kmoníčková; filantrop a zakladatel
hearth.net, jobs.cz a práce.cz, Libor Malý; spisovatel, umělec, moderátor a zakladatel vysílání
České konference, Karel Kříž; zakladatelé a provozovatelé Svobodného statku na soutoku
a mnoho dalších významných osobností nejen z regionu Litoměřicka. Konferenci poctil svou
návštěvou Yehuda Tagar, australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant, školitel
dospělých a mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů. Ve svém vstupu uvedl,
že město Terezín je k diskuzím o empatii ideální, protože to, co se zde dělo v době 2. světové
války, bylo přímo opakem empatie a z této velké bolesti vznikl také velký potenciál volání po
empatii. Ohlasy účastníků na otevření společného tématu Empatie byly velmi pozitivní
a celodenní program vyústil v prožitkový workshop s Yehudou Tagarem.

Vize školy
Vizí VŠAPs je být vysokou školou první volby pro zájemce o studium aplikovaných
společensko-vědních disciplín. Konstituovat nové bakalářské a magisterské studijní programy
pro management osobnostního a profesního rozvoje, poradenství a další programy
zaměřené na oblasti, které se stanou aktuální pro další rozvoj společnosti. VŠAPs chce být
významným vzdělávacím a poradenským pracovištěm působícím v Litoměřickém regionu
a Ústeckém kraji, uplatňující současnou úroveň vědeckého poznání a také moderní
pospolitou akademickou komunitou s respektem k rozmanitosti i jedinečnosti.

Zaměření školy
Zaměření vysoké školy je specifické. Jako hlavní cíl si škola klade vychovávat vysokoškolsky
vzdělané odborníky pro oblast managementu a odborného 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 programů. Škola již
v minulých letech podnikla výrazné kroky k jejich získání. V průběhu roku 2017 formovala
pracovní skupinu, která připravuje návrh nového bakalářského oboru, zaměřeného specificky
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na poradenství a profesní rozvoj. Dlouhodobým cílem je otevření magisterského studijního
programu do roku 2020.

Strategické cíle
Strategické cíle školy v 2017 byly směřovány do 3 hlavních oblastí: kvalita vzdělávání
a relevance jeho obsahu, efektivnost, otevřenost a zvyšující se dostupnost.
Kvalita vzdělávání a relevance jeho obsahu
Cílem školy je v roce 2020 ještě systematičtěji posílit rozvoj samostatnosti a schopností
u studentů tak, aby se stali vyzrálými jedinci, schopnými nést odpovědnost za svá
rozhodnutí. Vzhledem k regionálnímu působení školy, usilovat o propojení dovedností
studentů (v souladu s profilem absolventa) s potřebami firem a institucí v kraji. Tímto
směrem budou aktualizována obsahová zaměření jednotlivých předmětů, resp. rozšíření
studia o nové studijní předměty a studijní programy.
Indikátory:


zvyšovat počet akademických pracovníků na celý úvazek a zvyšovat počet pracovníků
s dosaženým doktorandským vzděláním a počet docentů - navýšení počtu
akademických pracovníků s titulem Ph.D. na 15 a s titulem docent na 4



podporovat a rozšiřovat spolupráci se soukromou a aplikační sférou - vypracování
pravidel pro spolupráci s aplikační sférou, vypracování pravidel pro nabídku
„hostování učitelů a studentů“

Efektivnost
Vysoká škola bude nadále aktivně, pravidelně a systematicky využívat dostupné kvalitní,
spolehlivé zdroje dat, poskytující dostatek informací o vysokém školství a jeho dalším
směřování. Bude systematicky shromažďovat vnitřní data VŠAPs, analyzovat je a zpracovávat
výsledky v informačním systému Moggis.
Indikátory:


Začlenění výsledků evaluace do systému Moggis.
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Vyžívání výsledků evaluace výuky v rozhodování VŠAPs kontinuálně, systematicky od
roku 2016, probíhalo rovněž v roce 2017.



Systematické shromažďování a analýza relevantních dat ze spolehlivých zdrojů pro
rozhodování VŠAPs o dlouhodobých cílech, od roku 2016, probíhalo rovněž v roce
2017.



Uplatnitelnost absolventů z 85% (ať již z hlediska uplatnitelnosti v praxi, anebo
pokračování na navazujícím stupni studia)

Otevřenost a zvyšující se dostupnost
Celoživotní vzdělávání (CŽV) ve své podstatné části je obsahově, studijní formou a strukturou
shodné s akreditovaným studijním oborem Personální a interkulturní management v rozsahu
prvního až třetího semestru. Standardní délka studia je tři semestry a studium probíhá
převážně v mimopracovní době a ve dnech pracovního volna. Pro studium CŽV platí pro
studující ustanovení Studijního a zkušebního řádu VŠAPs. Po ukončení studia CŽV budou
moci absolventi pokračovat v navazujícím studiu, tj. ve studiu čtvrtého až šestého semestru
akreditovaného studia.
Indikátory:


zvyšovat počet studentů: do roku 2020 - 300 studentů a do roku 2030 - 600 studentů



otevřít CŽV studium v akademickém roce 2017/2018

Propagace školy
Rok 2017 ukázal, že nastavených cílů v oblasti propagace, které si předsevzalo vedení VŠAPs
v minulých letech, lze dosáhnout zejména efektivní elektronickou marketingovou kampaní.
Ta úspěšně rozšířila povědomost o škole, a to nejen v Ústeckém kraji.
Studenti středních a vyšších odborných škol a gymnázií jsou informováni o VŠAPs
a o možnostech studia prostřednictvím webových stránek, školního Newsletteru, facebooku,
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rozhlasu, regionální televize a denního tisku. Vedení školy a pedagogové navštěvují střední
a vyšší odborné školy a pořádají dny otevřených dveří.
Zájemcům o kombinované studium poskytneme informace, vedle uvedených cest, také
prostřednictvím hospodářské komory Litoměřice, Most, České manažerské asociace a dalších
sdružení.

Zahraniční spolupráce
V otázce zahraniční vysokoškolské spolupráce, škola provedla v roce 2016 přípravy na spolupráci s Paneurópskou vysokou školou v Bratislavě, zvláště pak s Fakultou psychologie. V roce
2017 pak škola zahájila první kroky spolupráce. Podle společného plánu byl ve firmách
realizován výzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol. Cílem bylo
zapojovat postupně studenty do praxe a seznamovat je s využíváním aplikované psychologie.

Ediční činnost
V průběhu roku 2017 vedení školy připravilo podklady pro spolupráci s významnými členy
kateder psychologie na Slovensku, pro vědecký časopis Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology, vydávaný VŠAPs. Navázalo tak úspěšně na vznikající spolupráci z minulého roku.
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
jazyce. Rozšiřuje možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi. Časopis vyšel v roce 2017 dvakrát, ve formátu A5 a je k dispozici
v tištěné i elektronické podobě na www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/. Celkově
škola vydala již čtyři vydání časopisu.
Spolupráce slovenských autorů spočívala jak v publikační činnosti, tak také v aktivní účasti
v recenzním řízení. V následujících letech plánuje redakční rada časopisu ještě zintenzívnit
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 IF. Na tuto činnost dohlíželo i v roce 2017 ediční středisko školy. Rok 2017
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ukázal, že se časopis těší v akademické oblasti popularitě. Důkazem pak jsou příspěvky
vysokoškolských pedagogů s vědecko-pedagogickou hodností.
Škola považuje publikační činnost pedagogických pracovníků za jeden ze stěžejních aspektů
ke svému dalšímu 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. V roce 2013 ediční středisko školy předalo
rukopis autorů Nakladatelství Grada, které publikaci po recenzním řízení přijalo do tisku.
Vydalo ji v listopadu 2017 pod názvem Aplikovaná psychologie - Vybraná témata. Téma
aplikované psychologie je obsahově velmi široké. Ediční středisko proto plánuje v průběhu
let 2018 - 2020 tematicky navázat na vydanou publikaci a rozšířit ji o další témata z oblasti
aplikované psychologie. V průběhu roku 2017 ediční středisko školy připravilo skripta se
zaměřením na metodiku vypracování závěrečných prací. Ediční středisko na konci roku
přijalo připravovanou publikaci k recenznímu řízení a v průběhu roku 2018 je plánováno její
vydání.

Propojení s praxí
Jednu z dlouhodobých hlavních priorit vzdělávacího procesu na VŠAPs tvoří propojení výuky
s praxí. Ta byla i v roce 2017 zajišťována ve formě zapojení odborníků z praxe do výuky
exkurzemi, stážemi a praxí studentů. Studenti jsou průběžně zapojováni do projektů, které
řeší problémy z praxe. Zvláštní postavení v této oblasti pak zaujímá spolupráce s litoměřickou
firmou HENNLICH s.r.o., která je i partnerem pro praxe studentů. Vzhledem k blízké alokaci
a dlouhodobé úspěšné spolupráci, došlo v roce 2017 k dohodě o jejím pokračování
a prohloubení, kdy se i studenti aktivně zapojili v rámci výuky do úzké spolupráce na přípravě
projektu výzkumu motivace a spokojenosti zaměstnanců.

Evaluace
Kromě důrazu na praxi, škola dodržuje nastavený standard, kdy jsou na všech úrovních řízení
vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti a dalších
souvisejících činností tak, aby tvořily funkční celek. Jeho hodnocení je součástí práce Rady
pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní evaluaci zahájila svou činnost v roce 2016. V průběhu
roku 2017 si rada vymezila cíle a základní principy své činnosti. Důležitým pilířem zajišťování
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kvality je zajištění zpětné vazby. Výstupem aktivit rady bylo dodání podkladů pro
formulování jednoznačných strategických cílů pro rok 2018 v oblasti inovace stávajícího
programu, jeho reakreditace a širší využívání moderních metod výuky. V souladu s tímto
záměrem se škola rozhodla v roce 2018 intenzivně pracovat na posílení financování školy ze
zdrojů evropských fondů, v rámci OP VVV.
Jednu z priorit VŠAPs tvoří opatření zajišťující úroveň kvality kvalifikačních prací a s tím
související systematická kontrola kvality obhájených prací. Ke konci roku 2017 lze z pohledu
pedagogů VŠAPs hodnotit zvýšenou úroveň závěrečných prací jak v oblasti obsahové, tak
formální. K tomuto pozitivnímu stavu přispěl nemalou měrou mj. interní dokument školy
„Požadavky pro předkládání bakalářských prací“. Tento 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. VŠAPs dokument v roce 2017 aktualizovala, aby
odpovídal nejnovějším nastaveným trendům, uplatňovaným v akademické obci.

Práce s absolventy školy
Činnost klubu ALUMNI byla zahájena již roku 2014. Podklady klubu tvoří výraznou součást
námětů pro zasedání Akademické rady VŠAPs. Výbor klubu ALUMNI připravil statut a poslání
klubu, jeho vizi, misi a také dlouhodobé plány, s účinností od roku 2016. V průběhu roku
2017 klub získal informace o uplatnitelnosti absolventů školy mj. dotazníkovým šetřením
mezi absolventy. Zkušenosti absolventi sdíleli se stávajícím studenty pomocí otevřeného
panelu v rámci klubu, což umožnilo posílení motivace studentů k úspěšnému dokončení
studia.

Oblast výzkumu
VŠ usiluje o rozvoj spolupráce s praxí, s přihlédnutím k typu a profilu studijního programu.
Základní hledisko tvoří odpovídající zadání témat bakalářských prací, které vychází
z dlouhodobého záměru školy. V roce 2017 škola ještě výrazně rozšířila témata bakalářských
prací (vypisovaných pro rok 2018) a to ve všech třech profilových oblastech – psychologie,
management a interkulturalita.
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Popularizace školy
V roce 2016 byly veřejností velmi pozitivně hodnoceny veřejné popularizační přednášky
předních odborníků z praxe, které škola oslovuje napříč obory. V roce 2017 škola rozšířila
přednášky odborníků například z oblasti managementu, psychologie práce a psychologie
zdraví. Přednášky byly vedeny popularizační formou, avšak se zachováním vysoké úrovně
sdělení odborných informací. O přednášky, které jsou určeny nejen pro studenty školy,
ale i pro širokou veřejnost, byl i v roce 2017 projeven velký zájem. Tuto skutečnost
dokumentují i krátká televizní vysílání regionální televizní stanice TV Litoměřicko, se kterou
škola dlouhodobě spolupracuje. V této aktivitě škola plánuje pokračovat i pro další léta,
s cílem rozšířit nabídku přednášek na další profesní oblasti.

Akademičtí pracovníci
V roce 2017, podobně jako v minulých letech, škola udržovala a nadále zajišťovala zvyšování
standardu v tom, aby ve všech vyučovaných předmětech byly zdůrazňovány i aktuální
a předpokládané trendy vývoje a uplatňovány metody orientace a adaptace absolventů
v nových podmínkách. V týmu učitelů jsou zařazeni také 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.
Zároveň však zůstává prioritou další prohlubování úrovně základních teoretických disciplín.
Zvláštní postavení v nich zaujímá také etika, se zřetelem na uplatnění teoretických znalostí
v běžné praxi v nejrůznějších oblastech působení.
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, ČLS JEP, HK). Průzkum očekávání a požadavků firem
a organizací na absolventy realizovala VŠAPs v roce 2017. Může tak následně pružně
reagovat na aktuální potřeby trhu.

Elektronické systémy
V roce 2017 škola nadále rozšiřovala využití elektronického informačního systému MOGGIS.
Používání informačního systému lze pozitivně hodnotit i ve smyslu zefektivnění kontroly
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potřebných náležitostí studijním oddělením. Na základě zpětné vazby od studentů
i pedagogů, škola plánuje od roku 2018 zavést elektronickou kontrolu studia, místo papírové
formy (Výkazu o studiu).

Knihovní služby
Studenti od roku 2016 naplno využívají službu nejen školní knihovny a studovny, ale využívají
i meziknihovní výpůjční službu, a to na základě dohody školy s městskou knihovnou
v Terezíně. V roce 2017 vedení školy průběžně zajišťovalo doplnění knihovního fondu
vybranými nejnovějšími publikacemi, podle aktuálních potřeb.
Škola počítá i v následujících letech s průběžným doplňováním relevantní aktuální literatury,
a to i pro dílčí předměty, zejména pro oblast etiky, filozofie, managementu a antropologie.
V průběhu roku 2018 pak škola plánuje doplnit do fondu i další cizojazyčné tituly, za účelem
jak prohloubení jazykových znalostí studentů, tak také ke sledování nejnovějších světových
vědeckých trendů. Jako klíčová priorita pro nejbližší období byla identifikována potřeba
získání přístupů do elektronických databází.
Tabulka 12.2 Vysokoškolské knihovny

Tab. 12.2 Vysokoškolské knihovny
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok

88

z toho přírůstek fyzických jednotek

88

z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu

0

Knihovní fond celkem

2224

z toho přírůstek fyzických jednotek
z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu

Počet odebíraných titulů periodik:

0

-fyzicky
-elektronicky (odhad)*
-v obou formách**

5
3
8

Ochrana duševního vlastnictví
VŠAPs aplikuje opatření k ochraně duševního vlastnictví u seminárních, ročníkových
a závěrečných prací čestným prohlášením. Rovněž uplatňuje opatření proti úmyslnému
jednání proti dobrým mravům při studiu. Jedná se 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.
V průběhu roku 2017 si práci se systém úspěšně osvojili jak studenti, tak pedagogové školy.
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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 vedeni k zodpovědnému přístupu ke
studiu. Motivovaní a nadaní studenti se v roce 2017 účastnili již 4. konference SVOČ, na které
studenti před odbornou komisí prezentovali výsledky svých průzkumů a dalších prací
a zúčastnili se tím studentské soutěže o ceny, které škola vypsala.

Poskytování informací podle § 180 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
VŠAPs poskytovala i v roce 2017 průběžně všechny požadované informace podle uvedeného
zákona.

Praha, červen 2018

Vypracoval kolektiv pracovníků VŠAPs
za VŠAPs
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
rektor
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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 a 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:
Statuární orgán
VŠAPs

Rektor

Akademická rada

Kolegium rektora
Tajemnice
Rada pro vnitřní
hodnocení

Sekretariát

Disciplinární
komise

Účtárna

Prorektorka
pro pedagogickou a
studijní činnost

Prorektorka
pro rozvoj a vnější
vztahy

Prorektor
pro vědu a výzkum

Vědecký tajemník

Studijní oddělení

Knihovna a
studovna

Výzkumné centrum

Tutoring

Ediční středisko

Centrum CŽV

Vědecký časopis,
odborné tisky
a Newsletter

Přijímací komise
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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 Akademická rada, Rada pro vnitřní hodnocení a Disciplinární komise. Dalšími
orgány jsou kolegium rektora, prorektoři a tajemníci.

Vedení vysoké školy:
Rektor:

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský

Prorektorka pro pedagogickou a studijní činnost:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Prorektor pro vědu a výzkum:

PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Vědecký tajemník pro výzkum, rozvoj a vnější vztahy: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
Tajemnice:

c)

Renáta Šťasenková

Složení Akademické rady:

BĚHŮNEK Vladimír, JUDr., Ing.

vysokoškolský pedagog VŠAPs

CZETMAYER Robert, Ing.

tajemník Městského úřadu Terezín

DRLÍKOVÁ Eva, PhDr., CSc.

prorektorka VŠAPs

HERMOCHOVÁ Soňa, Doc., PhDr., CSc.

vysokoškolská pedagožka VŠAPs

HIMLOVÁ Eliška

zástupkyně studentů

* KUČERA Jan, Ing.

jednatel společnosti Bohemia Cargo, s.r.o.

KUČÍREK Jiří, PhDr., Ph.D.

prorektor VŠAPs

KUŠKA Martin, PhDr., Ph.D.

vysokoškolský pedagog VŠAPs

LEPEŠKA Jan, PhDr., Ph.D.

vědecký tajemník VŠAPs

MEDZIHORSKÝ Štefan, PhDr., Mgr.

rektor VŠAPs, předseda Akademické rady VŠAPs

PITRA Zbyněk, prof., Ing., DrSc.

vysokoškolský pedagog VŠAPs

ŠUMERA Pavel, Ing.

jednatel společnosti HENNLICH, s.r.o.

TYRLÍK Mojmír, Doc., PhDr., Ph.D.

vysokoškolský pedagog VŠAPs

* Ing. Kučera byl 7. 6. 2017 na vlastní žádost uvolněn z AR.

d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol
Škola nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol.
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e) Poslání, vize a strategické cíle školy:
Posláním Vysoké školy aplikované psychologie je vzdělávat studenty v atmosféře respektu,
akademických svobod, pospolitosti, tvořivosti v oblasti psychologie, managementu
a personalistiky a dále rozvíjet kompetence umožňující jejich zaměstnatelnost, současně
vedoucí k ekonomické prosperitě a sociálnímu rozvoji České republiky, primárně Ústeckého
kraje. Škola přináší přidanou hodnotu v interkulturních komunikačních kompetencích a tím
nadále přispívá ke kultivaci regionu.
Vize:
Být vysokou školou první volby pro zájemce o studium aplikovaných společensko-vědních
disciplín.
Konstituovat nové bakalářské a magisterské studijní programy pro management
osobnostního a profesního rozvoje, poradenství a další programy zaměřené na oblasti, které
se stanou významné a aktuální pro další rozvoj společnosti.
Být významným vzdělávacím a poradenským pracovištěm působícím v Litoměřickém regionu
a Ústeckém kraji, uplatňující současnou úroveň vědeckého poznání.
Být moderní pospolitou akademickou komunitou s respektem k rozmanitosti i jedinečnosti.
Vytvářet vztahy mezinárodní spolupráce v rámci mobility akademických pracovníků
a studentů.
Hodnoty VŠAPs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úcta a odpovědnost k trvale udržitelnému životu / trvalá udržitelnost
Respekt k člověku, jedinečnosti a rozmanitosti
Akademické svobody
Pospolitost
Aplikace vědeckých poznatků
Vysoká profesionalita a praktické zaměření

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
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Vedení VŠAPs zhodnotilo plnění indikátorů stanovených cílů pro rok 2017 s následujícím
výsledkem:
Kvalita vzdělávání a relevance jeho obsahu – splněn byl 1 ze 4 stanovených indikátorů:


podporovat a rozšiřovat spolupráci se soukromou a aplikační sférou

Efektivnost - splněny byly 3 ze 4 stanovených indikátorů:


Využívání výsledků evaluace výuky v rozhodování VŠAPs kontinuálně
a systematicky



Systematické shromažďování a analýza relevantních dat ze spolehlivých zdrojů
pro rozhodování VŠAPs



Uplatnitelnost absolventů z 85 % (ať již z hlediska uplatnitelnosti v praxi, anebo
pokračování na navazujícím stupni studia)

Otevřenost a zvyšující se dostupnost - splněn byl 1 z 1 stanoveného indikátoru:


otevřít CŽV studium v akademickém roce 2017/2018

f) Vnitřní předpisy školy:

Řády:
Spisový a skartační řád
Ediční řád
Řád celoživotního vzdělávání (schválen AR, připraven k podání na MŠMT)

Pokyny rektora:
Pokyn rektora č. 33: Jmenování členů stálé disciplinární komise
Pokyn rektora č. 34: Průběh přijímacího řízení na VŠAPs a jmenování členů přijímací komise
Pokyn rektora č. 35: Rozšíření vedení školy
Pokyn rektora č. 36: Jmenování tutorů na AR 2017/2018
Pokyn rektora č. 37: Úprava výpůjčního řádu knihovny VŠAPs
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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
v roce 2017 zamítnuta. Nebyl veden žádný soudní proces a nebyla také vydána žádná
licence. Nebyla podána žádná stížnost.

2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
a) Akreditovaný studijní program:
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu Personální a interkulturní management ve dvou formách:


Tříleté denní prezenční bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol.

Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické
dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.


Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté

a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění
probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované
formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné v e-learningovém
prostředí VŠAPs, které jim při studiu pomáhají a nahrazují denní kontakt s vyučujícím.

Tabulka 2.1 Akreditované studijní programy (počty)
Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby
VŠ CELKEM

Navazující magisterské
Magisterské studium
studium
Doktorské studium
P
K/D
P
K/D
P
K/D

Bakalářské studium
P
K/D

CELKEM

KKOV
61,67,71-73
X

1

1

1

1

2
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Tabulka 2.6 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

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

Kurzy orientované na výkon
povolání
od
16 do více než
do 15 hod 100 hod 100 hod

Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské
vědy, nauky a
službyz oblasti
obory
psychologie
CELKEM

Kurzy
zájmové
od 16
do více než
do 15 hod 100 hod 100 hod

U3V

CELKEM

KKOV
61,67,71-73

2

2

77
0

1
1

2

0

0

0

0

1
3

Tabulka 2.7 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
Z toho počet
účastníků, jež byli
přijímaní do
akreditovaných
studijních
programů podle §
60 zákona o
CELKEM* vysokých školách

Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.

Skupiny
akreditovaných
studijních
společenské vědy,
nauky za oblasti
služby
obory
psychologie
CELKEM*

Kurzy orientované na
výkon
do 15
odpovolání
16
více
hod do 100 než

Kurzyodzájmové
do 15
16
více
hod do 100 než

U3V

KKOV
61,67,71-73

19

77
0

19

19
8
8

0

0

0

0

8
27

b) Další vzdělávací aktivity:
Kromě bakalářského studijního programu, škola poskytovala i v roce 2017 vzdělání v rámci
CŽV v oblastech Profesně orientovaných kurzů CŽV, Výcviku v koučování a Výcviku
rogersovské terapie. V průběhu roku proběhla na půdě školy řada odborně zaměřených
přednášek z oblasti psychologie a managementu.
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3. STUDENTI
V roce 2017 studovalo na VŠAPs 32 studentů v denní formě studia a 122 studentů
v kombinované formě studia – viz tabulka 3.1.
Tabulka 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Bakalářské studium
P
K/D

Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby

Navazující magisterské
Magisterské studium
studium
Doktorské studium
P
K/D
P
K/D
P
K/D

CELKEM

KKOV
32

122

VŠ CELKEM

61,67,71-73
X

32

122

Z toho počet žen celkem
Z toho počet cizinců celkem

X
X

26
1

95
3

154
0

0

0

0

0

0

154
121
4

a) Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti:
V průběhu celého roku 2017 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 2017 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 dle potřeb studentů a zájemci si mohou
termíny domluvit. Úkolem poradny je, v případě potřeby, rovněž předejít studijní
neúspěšnosti studentů zabezpečením vhodného přístupu v oblasti psychologické podpory.
Škola také prostřednictvím přímé interakce vedoucích pracovníků školy či aktuálních
informací na webových stránkách školy, poskytuje studentům potřebné a aktuální informace
ke studiu.

b) Opatření pro snížení prodlužování studia:
Vysoká škola prodlužuje studium ve výjimečných případech, a to za předpokladu předložení
zdravotní zprávy. Dále pak postupuje v součinnosti se Zákonem o vysokých školách.

c) Vlastní/specifické studijní programy:
Vysoká škola v současnosti neposkytuje stipendijní programy.

19

d) Poskytované poradenské služby:
Pro zlepšení kontaktu se studenty a k prevenci neúspěšnosti, již čtvrtým rokem existuje
na VŠAPs funkce tutorů (pro každý ročník a samostatně pro denní a kombinovanou formu).
Tutoři diagnostikují a analyzují situaci v ročníku a navrhují opatření na zlepšení a podle
potřeby vykonávají konzultační činnost.
e) Podpora studentů se specifickými potřebami:
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 řeší individuálně. Plánujeme navázat spolupráci se speciální pedagožkou, která
se věnuje SPU u dospělých.
f) Podpora mimořádně nadaných studentů:
Nadaní studenti v rámci SVOČ pod vedením pedagogů vypracovali i v roce 2017 odborné
práce, které posuzovali pedagogové a úspěšné práce byly doporučeny do soutěže SVOČ.
Nejlepší studenti byli za své práce finančně odměněni.
g) Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním:
Vzhledem k tomu, že VŠAPs je soukromá škola a studenti platí školné, nejsou zde studenti
se znevýhodněným socioekonomickým statusem.
h) Podpora studentů - rodičů
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 týkajících 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.
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4. ABSOLVENTI
V roce 2017 bakalářského stupně vzdělání dosáhlo celkem 23 absolventů – viz tabulka 4.1.
Tabulka 4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Bakalářské studium
P

Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby

K/D

Magisterské studium
P

K/D

Navazující magisterské
studium
P

K/D

Doktorské studium
P

CELKEM

K/D

KKOV
10

13

VŠ CELKEM

61,67,71-73
X

10

13

Z toho počet žen celkem
Z toho počet cizinců celkem

X
X

6
0

10
0

23
0

0

0

0

0

0

23
16
0

a) Spolupráce školy s absolventy:
V lednu roku 2016 byl na zasedání ustavujících členů založen Alumni klub absolventů a přátel
VŠAPs. 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 vzdělávacích akcí, podílení se na zprostředkování
exkurzí, stáží a praxí, nabízení a udržování vzájemné spolupráce a poskytování informací
o činnosti Alumni klubu.
b) Zjišťování zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů školy:
Prostřednictvím interního průzkumu školy bylo zjištěno, že všichni absolventi VŠAPs jsou
zaměstnáni na pracovních pozicích odpovídajících profilu absolventa naší školy.
c) Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli studentů:
Vysoká škola dlouhodobě navazuje kontakty s potenciálními zaměstnavateli absolventů školy
a to zejména kontakty s institucemi, ve kterých studenti absolvují exkurze a praxe. Škola
plánuje rozvíjet tuto spolupráci realizováním odborných a popularizačních přednášek
v prostorách školy, kde mohou budoucí zaměstnavatelé prezentovat možnosti uplatnění
získaných vědomostí z výuky v praxi.
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5. ZÁJEM O STUDIUM
Tabulka 5.1 Zájem o studium na vysoké škole
Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole
Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.

Bakalářské studium

Magisterské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
uchazeuchazeuchazeuchazeuchazečů
Počet
čů
Počet
čů
čů
Počet
čů
Počet
(fyzick Počet
zápisů (fyzick Počet
zápisů (fyzick Počet (fyzick zápisů (fyzick Počet
zápisů
é
přihlá- Počet
ke
é
přihlá- Počet
ke
é
přihláé
ke
é
přihlá- Počet
ke
osoby) šek přijetí studiu osoby) šek přijetí studiu osoby) šek osoby) studiu osoby) šek přijetí studiu
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

společenské vědy,
nauky aškola
služby
Vysoká
61,67,71-73
CELKEM
X

169
169

169
169

125
125

78
78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) Přijímací zkoušky:
Všichni uchazeči o studijní program na VŠAPs byli v roce 2017 povinni projít přijímacím
řízením. Náležitosti přijímací řízení upravují vnitřní předpisy školy.

b) Propagace školy na středních školách:
Studenti středních škol jsou informováni o 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.
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6. ZAMĚSTNANCI
a) Kariérní řád zaměstnanců:
Vysoká škola vypracovala v průběhu roku 2017 kariérní řád, jehož doplnění a plné
uplatňování je plánováno od roku 2018.

b) Rozvoj pedagogických znalostí akademických pracovníků:
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.
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 vědeckopedagogické činnosti a vytváří vysokoškolskou atmosféru spolu s externími pedagogy.
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.

c) Plán genderové rovnosti:
Škola v průběhu roku 2017 vypracovala plán genderové rovnosti s výhledem na jeho aplikaci
od roku 2018.
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d) Řešení problematiky sexuálního a genderově podmíněného obtěžování
Vysoká škola vypracovává interní dokument „Etický kodex VŠAPs“, který upravuje potřebné
etické náležitosti s výhledem platnosti od roku 2018. Škola připravila v roce 2017 podklady
po vydání opatření na řešení problematiky sexuálního a genderově podmíněného
obtěžování.

Tabulka 6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty)
Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Akademičtí pracovníci

CELKEM
akademičtí
pracovníci
CELKEM
Celkem žen

Profesoři

11,5
6,0

Odborní
asistenti

Docenti

0,0
0,0

2,5
1,0

Asistenti

7,0
3,0

Vědečtí,
výzkumní a
vývojoví
pracovníci
podílející se
Ostatní
na pedagog.
Vědečtí
zaměstnanci
CELKEM
činnosti
pracovníci**
***
zaměstnanci

Lektoři

2,0
2,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,0
3,0

15,5
9,0

Tabulka 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.

Akademičtí pracovníci

Profesoři

Odborní
asistenti

Docenti

Asistenti

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

Lektoři

Vědečtí
pracovníci*

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM

z toho
ženy

do 29 let
30-39 let

1

40-49 let

4

50-59 let

2

0

1

2

1

1

1

5

3

2

1

1

0

3
13

1
6

1

60-69 let
nad 70 let
CELKEM

2

0
1

1
0

0

1
3

1

2
8

1
3

2

2

0

0

0

0

0

0
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Tabulka 6.3 počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší

Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší

dosažené kvalifikace
Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.
Rozsahy úvazků

Akademičtí pracovníci
DrSc., CSc., Dr.,
prof.
CELKEM

CELKEdoc.
M
ženy

ženy

Ph.D., Th.D.
CELKE
M
ženy

Vědečtí pracovníci*
ostatní
CELKE
M
ženy

CELKEM

CELKEM

z toho
ženy

0

0

3

1

0

0

10
0

5
0

13

6

ženy

do 0,3
0,31–0,5

1

1

2

0,51–0,7
0,71–1
více než 1

2

VŠ CELKEM

0

0

3

1

4

2

4

3

6

2

4

3

0

0

Tabulka 6.4 Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)

Tab. 6.4: Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Vysoká škola (název)
z toho ženy

Vědecká/
Prorektor/ Akademický umělecká/ Kvestor/
Proděkan
senát
akademická Tajemník*
rada

Rektor/
Děkan

1

3
2

Správní
rada

Ředitel ústavu,
Vedoucí
Vedoucí
vysokoškolského katedry/ins
pracovníci
zemědělského titutu/výzk
CELKEM
nebo lesního
umného
***
statku
pracoviště

2
1

6
3

7. INTERNACIONALIZACE
a) Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech
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 2017 se postupně začala spolupráce rozvíjet.
V roce 2017 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, s intenzívní přípravou v roce 2018, 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.
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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.

b) Integrace zahraničních členů akademické obce
Tuto oblast VŠAPs připravovala již v roce 2016 a v roce 2017 jí dále rozvíjela s cílem dosáhnout konkrétních výsledků do roku 2020. Podrobné výstupy škola plánuje připravit v roce
2018.
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8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU § 1 ZÁKONA
Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH)
a) Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti:
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 2017
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.

Tabulka 8.1 Konference (spolu)pořádané

Tab. 8.1: Konference (spolu)pořádané vysokou

školou (počty)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.
CELKEM

S počtem účastníků
vyšším než 60
1

Mezinárodní
konference**
0
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PUBLIKAČNÍ, TVŮRČÍ A DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST PEDAGOGŮ VŠAPs V ROCE 2017

PhDr. et PhDr. Jiří KUČÍREK, Ph.D.


KUČÍREK, J. a kolektiv: Aplikovaná psychologie. Vybraná témata, Grada Publishing,
Praha 2017, ISBN 978-80-271-0187-0



KUČÍREK, J., Odlišná sociologická interpretace „rizika“ u U. Becka a N. Luhmanna.
Sborník Acta sociopathologica IV. PF Univerzita Hradec Králové 2017.



KUČÍREK, J., Therapeutic Epistemology in the Concept of P. Watzlawick, In: Applied
Psychology/Aplikovaná psychologie, 4/2017, ISSN 233-8276.



KUČÍREK, J., Metodika výuky a tvorby vědeckého semináře na střední škole pro
talentovanou mládež. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze,
2012. ISBN 978-80-01-05149-8.



Spoluautor: Slovník sociální patologie, Ed. V. Bělík, S. Hoferková, B. Kraus a kol.,
nakladatelství Grada, Praha 2017. ISBN 978-80-271-9968-6.

PhDr. Martin KUŠKA, Ph.D.


TRNKA, R., KUŠKA, M., BALCAR, K., & TAVEL, P. Understanding death, suicide and selfinjury among adherents of the EMO youth subculture: A qualitative study. Death
studies. 2017 (advanced online publication). doi: 10.1080/07481187.2017.1340066
[PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, Q3, IF=1,16]

PhDr. Jan LEPEŠKA, Ph.D.


KUČÍREK, J. a kol. Aplikovaná psychologie, vybraná témata: kap. 5., Praha : Grada.
2017.

Vědecká činnost/členství:







člen Akademické rady VŠAPs
vědecký tajemník VŠAPs
vedoucí edičního střediska VŠAPs
výkonný redaktor vědeckého časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology
člen ČLS JEP, sekce ČSPM
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Prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc.
Člen autorského kolektivu:


KUČÍREK, J. a kolektiv: Aplikovaná psychologie. Vybraná témata Grada Publishing,
Praha 2017, ISBN 978-80-271-0187-0



PITRA, Z.: Chce-li organizace mít angažované pracovníky, musí jim poskytnout
dostatečný prostor pro individualitu v projevech jejich pracovního chování. In
Aplikovaná psychologie II, č.4/2017, s. 234-239, ISSN 2336-82-76

Odborné působení:




Člen Rady expertů České manažerské asociace
Poradce Katedry managementu fakulty managementu a informatiky Univerzity
Hradec Králové

PhDr. et Mgr. Michal SVOBODA, Ph.D.


SVOBODA, M. Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi. Plzeň: ZČU v Plzni,
2017. s. 219. ISBN 978-80-261-0676-0.



SVOBODA, M. Kognitivně behaviorální terapie a její využití v léčbě obezity. In
Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology, 2017, roč. 2, č. 3, s. 173-180. ISSN 23368276.



GARABIKOVÁ, M., SVOBODA, M. Rozvíjení profesních kompetencí u studentů oboru
„Výchova ke zdraví“. In: KORNATOVSKÁ, Z., KUKAČKA, V. Výchova ke zdraví a zdravý
životní styl: recenzovaný sborník z mezinárodní konference. České Budějovice: JU,
2017. s. 3-12. ISBN 978-80-7394-565-7.



SVOBODA, M. Vliv sociálních faktorů na stravovací zvyklosti dospávajících. In MAREŠ,
J. (ed.) Sborník abstraktů z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie
zdraví. Brno: MSD, 2017. s. 31. ISBN 978-80-7392-268-9.

Členství:

Člen předsednictva (tajemník) Akademického senátu FPE ZČU v Plzni.
Člen Českomoravské psychologické společnosti – sekce Psychologie zdraví.
Člen Společnosti pro výživu – sekce Dietní stravování (nutriční terapie).
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PhDr. Diana ČERNOHORSKÁ, Ph.D.
Publikační činnost:


ČERNOHORSKÁ, D. Krátké zamyšlení nad předsudky a jejich kořeny (nejen) s
Gordonem W. Allportem. In Aplikovaná psychologie/Applied Pschology, 2017, roč. 2,
č. 3, s. 188-193. ISSN 2336-8276.

Mgr. Daniel ŠIMSA


poster "Notes on non-relativistic QED and Bethe logarithm",
49th Conference of the European Group on Atomic Systems, Durham University,
Durham, 17. – 21. července 2017.



Přednáška "Quantum Effects and Quantum Chaos in Multi-Dimensional Tunneling"
na Letní škole Theoretical Physics Workshop and Summer School, Svit, Slovensko,
10. - 17. září 2017.

Spoluautor článků:



ZAMASTIL, J. and ŠIMSA, D.: ''Quantum effects and quantum chaos in multidimensional tunneling'', Phys. Rev. E 96, 062201, 2017.
doi.org/10.1103/PhysRevE.96.062201



PATKÓŠ, V., ZAMASTIL, J., ŠIMSA, D.: ''Nonrelativistic QED expansion for the electron
self-energy'', Phys. Rev. A 95, 012507, 2017.
doi.org/10.1103/PhysRevA.95.012507



ZAMASTIL, J., ŠIMSA, D.: ''Vacuum polarization in Coulomb field revisited'', Annals of
Physics 379, 131 2017.
doi.org/10.1016/j.aop.2017.02.008

Mgr. Antonín SLABÝ, Ph.D.


SLABÝ, Antonín, Jindřich, ŠKODA, František, VAVERA. Zákon o odpovědnosti za
přestupky. Praktický průvodce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 475 s. ISBN 978-80-7380-6.
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Účast na konferencích:



SLABÝ, Antonín. Nový přestupkový zákon ve vztahu k zákonu o požární ochraně.
Ostrava? Vysoká škola báňská - Technická univerzita. Požární ochrana 2017.

PhDr. Ing. Jiří STÝBLO, CSc.
Publikační činnost:
ČLÁNKY A AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE V REDAKCÍCH
Časopis Práce a mzda - ročník 2017, pravidelně s obměnou vydání čísel, tři až čtyři článkyrubrika Personalistika
Vydavatel Wolters Kluwer (předseda redakční rady JUDr. B. Šubert), úloha - konsultant
odborných částí z oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů
Abeceda personalisty ABC....nakladatelství ANAG (souborné dílo bez vedoucího autorského
kolektivu, vede zaměstnanec nakladatelství), úloha - 8. aktualizované vydání, vedení části
díla, autorské konsultace, osobní podíl 166 stran textu, kap. 1 – 3 . PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
14th International Scientific Conference - How is developed our HR Scientific and politics příspěvek ve Sborníku Procceedings Papers (předseda redakční rady prof. Ing. M. Blašková,
PhD. Žilinská univerzita v Žilině, Sborník a stejnojmenná mezinárodní prestižní konference
HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT, 6. - 8. 2017, Benešov u Prahy
Článek a přednáška (stejnojmenný název)
Vývoj manažerského myšlení – separát setkání manažerského klubu ČMA říjen 2017
Leadership v organizaci - Ústav práva a právní vědy UK, edice právo a management - text
pro studenty MBA a PhD, první vydání 2013, aktualizováno (2017)
KUČÍREK, J. a kolektiv: Aplikovaná psychologie. Vybraná témata Grada Publishing, Praha
2017, ISBN 978-80-271-0187-0 (podíl na textu v rozsahu 43 stran), Grada Publishing a.s.,
Praha 2017
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Členství v orgánech (vědeckých, poradních)
Member of commitee Scientific Commitee : International Academic Network HPD CEEUS
(Human Potential Development in Central and Eastern European Union States)
Člen poradního sboru expertů Prognostického a strategického klubu České manažerské
asociace (předseda Doc. Ing. B. Šubrt, CSc, prorektor vysoké školy mezinárodních vztahů a
politologie)

PhDr. Miloslav ČEDÍK
Členství v odborných společnostech a komisích:



















EASC European Association for Supervision and Coaching
Český Institut pro Supervizi – akreditovaný supervizor
Česká arteterapeutická asociace
Skálův Institut - Sekce primární prevence
Komise pro boj s drogovými závislostmi Modrá laguna
Asociace pracovníků středisek výchovné péče
Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
Protidrogová komise Rady HMP
Vedoucí sekce primární protidrogové prevence při Protidrogové komisi Rady HMP
Občanské sdružení EMPATIK
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 17
Občanské sdružení ENTROTERRA
Občanské sdružení KREATOS
Předseda expertního panelu MPSV ČR pro transformaci systému péče o ohrožené
děti
Mezioborová skupina – Pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR, PaedDr. Jany
Rybínové
Občanské sdružení ELIO
Občanské sdružení BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ - odborná garance, supervize

Přednášková činnost:



Středisko náhradní rodinné péče, spolek – lektorská činnost v rámci Klubu s tématem:
„Agresivita“, Praha 2. 2. 2017



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) –

ADHD, ADD řešení problémů v souvislosti se vzděláváním, konkrétní
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možnosti podpory žáka, rodiny a pedagogů, kompetence asistenta pedagoga a
specifika práce – praktické rady, doporučení a zkušenosti.“, Praha 1. 4. 2017, 2. 6.
2017, 4. 11. 2017, 25. 11. 2017.


Bludiště, z. s. – lektorská činnost v kurzu: Žák s poruchami emocí a chování
v inkluzivní škole., Karlovy Vary 22.11.2017.



Městská část Praha 12, Úřad městské části – lektorská činnost ve vzdělávacím
semináři pro rodiny poskytující pěstounskou péči na téma: „Šikana a kyberšikana ve
školách.“, Praha 29.11.2017.



Městská část Praha 12, Úřad městské části – lektorská činnost ve vzdělávacím
semináři pro rodiny poskytující pěstounskou péči na téma: „Šikana a kyberšikana ve
školách.“, Praha 2.12.2017.

Aktivní účast na konferencích:



SKAV a EDUin – Kulatý stůl na téma: „Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací
program pro základní školy?“, ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, 25. 5. 2017.



KREATOS, obecně prospěšná společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a
vzdělávání v oblasti humanitních věd a Husitská teologická fakulta UK v Praze – 5.
Arteterapeutická konference s mezinárodní účastí – „ÚČINNOST ARTETERAPIE A
ARTEFILETIKY (teorie – výzkum – praxe – supervize)“, Praha 10. - 11. 11. 2017.

Mediální výstupy:

Pořad: 13. komnata – Filipa Tomsy, ČT 1, 20.1. 2017.
Pořad: Klíč, ČT 2, 25.9. 2017

Ing. Josef KUTÁČ, Ph.D.


KUTÁČ Josef, BESTA Petr, KUTÁČ Tomáš, ŠVECOVÁ Eva. Flexible Variable Cost
Budgeting of Metallurgical Production. In Proceedings of the 26th Anniversary
International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2017. Ostrava:
TANGER, 2017– ve schvalovacím řízení Thomson Reuters.
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KUTÁČ Josef, BESTA Petr, KUTÁČ Tomáš, ŠVECOVÁ Eva. Job Cost Calculation in a
Situation of Decreasing Market Demand and Its Impact on Economic Value
Generated by The Supply Chain. In Proceedings of the Carpathian Logistics Congress,
CLC 2017. Ostrava: TANGER, 2017 – ve schvalovacím řízení Thomson Reuters.



SZTURC Pavel, KUTÁČ Josef. General Economic Model for Utilization of Waste Heat
for the Production of Electrical Energy and Heat Supply. In Proceedings of the 26th
Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2017.
Ostrava: TANGER, 2017– ve schvalovacím řízení Thomson Reuters.

b) Zapojení studentů do tvúrčí činnosti na vysoké škole:
Studenti jsou zapojováni do školních akcí, kde vykonávají dílčí propagační, distribuční a
organizačně administrativní činnost. Vycházejí při tom z osvojených dovedností získaných při
studiu, zejména v komunikaci a orientaci v administrativě a organizaci. V roce 2017, podobně
jako v předchozím roce, se například studenti zapojili do kulturní akce Alchymistické
Litoměřice.

c) Financování výzkumu, vývoje a inovací:
Škola zajišťuje financování pro tuto oblast výhradně z vlastních zdrojů.

d) Podpora studentů doktorských programů:
Škola neuskutečňuje doktorské studijní programy.

e) Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů:
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.
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f) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací:
Na pravidelných zasedáních Akademické rady jsou průběžně vyhodnoceny dosažené
výsledky a diskutovány další možnosti rozvoje spolupráce.

g) Podpora horizontální mobility studentů a akademických pracovníků:
Škola v průběhu roku 2017 pracovala na plánu mobility studentů a akademických pracovníků
v rámci jejich vzdělávání směřující k rozvoji kompetencí pro inovační podnikání. Škola plánuje
realizovat tuto oblast v nejbližších letech.

Tabulka 8.2 Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních

programech (počty)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo
její součástí
Počet osob
podílejících se na
výuce

CELKEM
z toho ženy

Počet osob
podílejících se na
vedení závěrečné
práce

18

4

6

1

Počet osob
podílejících se na
praxi

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou
nebo její součástí
Počet osob
podílejících se na
výuce
1

Počet osob
podílejících se na
vedení závěrečné
práce

Počet osob
podílejících se na
praxi***
1
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
a) Významné události a skutečnosti týkající se 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

Systematická průběžná evaluace probíhá na VŠAPs už od jejího založení. Tak jako
každoročně, proběhla v roce 2017 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 prodiskutovány 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.
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10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY
a) Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost:
Vysoká škola aplikované psychologie připravila v roce 2016 zapojení do mezinárodního
výzkumného programu v oblasti metod a efektivity výuky ve spolupráci s Paneurópskou
vysokou školou v Bratislavě a příprava úspěšně probíhala i v roce 2017.

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 Česká společnost paliativní
medicíny

b) Mezinárodní ocenění vysoké školy:
Škola v roce 2017 neobdržela mezinárodní ocenění.
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11. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY
a) Přínos poznatků školy do praxe:
VŠAPs se i v roce 2017 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 ghetto. 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 HENNLICH, Bohemia Cargo, 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 již podruhé 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 vystoupil například s příspěvky „Aplikovaná psychologie
a její praxe“ či „Psychohrátky“. Ohlas účastníků byl, podobně jako v předešlém roce,
obrovský.
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Ples školy
Na úspěšný první společenský večer VŠAPs navázal v pořadí druhý, a stejně úspěšný,
společenský večer školy, konaný v únoru 2017 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.
Škola opět zorganizovala tombolu, do které věnovali ceny studenti, absolventi a kooperující
společnosti. Výtěžek z tomboly byl věnován na finanční ocenění výherců konference SVOČ
v květnu 2017.

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 2017 škola navázala další spolupráce s 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.
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.

b) Působení školy v regionu:
Škola připravuje rozšíření realizace kurzů CŽV v rámci DVPP v Ústeckém kraji s výhledem
od roku 2018.

c) Nadregionální působení školy:
Škola plánuje regionální rozšíření v průběhu následujících let.

39

12. ZÁVĚR
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. působí od roku 2011 v severočeském Terezíně,
v regionu s nejvyšší tuzemskou nezaměstnaností. V roce 2017 promovalo 23 absolventů.
Všichni absolventi VŠAPs jsou zaměstnaní a někteří pokračují v magisterském studiu
na jiných vysokých školách.
VŠAPs je stále školou velmi mladou a stále ještě prochází 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.
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.
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