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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2018

Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen VŠAPs) za rok
2018 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 2018,
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 2018 je zpřístupněna v elektronické formě
na webových stránkách školy (http://www.vsaps.cz/uredni-deska/), v tištěné formě
je uložena v knihovně VŠAPs.
Vysoká škola aplikované psychologie je soukromá vysoká škola s profesně orientovaným
programem Personální a interkulturní management. 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 2018 škola přijala řadu opatření, která mají za cíl zvýšit informovanost
o její působnosti a studijní náplni. Škola realizovala úspěšná jednání, 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 a také napomáhat rozvoji regionu
Ústeckého kraje, kde škola sídlí.
Základními hodnotami, které škola vyznává a uplatňuje, je úcta k člověku, profesionalita
a respekt k vědeckému poznání. K tomu směřuje náplň studia v oblasti psychologie,
interkulturality a managementu, které studenty vede k respektu a toleranci k odlišným
hodnotám a názorům. Studenti získávají schopnosti se ve své práci opírat o vědecky
podložené poznatky a pracovat s daty.
Cílem je rozvíjet kompetence, díky kterým se absolvent bude schopen uplatnit na trhu práce
a bezprostředně, nebo během krátké doby po ukončení studia si najít zaměstnání, resp.
uspět v navazujícím studiu.
VŠAPs si je vědoma odpovědnosti a příležitostí, které vyplývají z naplňování tzv. třetí role
v regionu Ústeckého kraje. Aktivity školy a přítomnost zástupců školy na mnoha regionálních
akcích přispívají ke zvyšování kultivovanosti, tolerance a otevřenosti.
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1 Zajišťování kvality
Strategický záměr Vysoké školy aplikované psychologie na rok 2018 kladl v oblasti zajišťování
kvality důraz na kvalitní pedagogický sbor, který je schopen reagovat na potřeby praxe, být
v úzkém kontaktu s vývojem odborného poznání a přenášet nové poznatky do výuky.
V roce 2018 pokračovala práce Rady pro vnitřní hodnocení kvality na VŠAPs, jejíž činnost je
zaměřena na komplexní prohlubování kvality. Hodnotící zpráva Rady byla přiložena k žádosti
o akreditaci inovovaného studijního programu Personální a interkulturní management.
Podle Metodiky komplexního hodnocení kvality vysokých škol se VŠAPs svým studijním
programem Personální a interkulturní management řadí mezi profesně zaměřené vysoké
školy. V roce 2018 se podařilo zapojit do výuky další odborníky z praxe. Současný počet
na VŠAPs působících odborníků z praxe je 18 lektorů, kteří vyučují doplňkové předměty,
např.: Komunikační kompetence v personalistice, Asertivita a facilitace, Řešení konfliktů
a mediace, Koučing a mentoring, Základy práva I. a II., Projektový management.
V předmětech profilujícího základu působí odborníci z praxe ve spolupráci s garantem
předmětu, převážně na seminářích, např. Firemní vzdělávání a rozvoj, Skupinová dynamika
a kooperace. Propojení výuky s praxí spočívá ve formě zapojení studentů do projektů, které
řeší problémy praxe a řešení témat ročníkových a bakalářských prací přímo ve firmách, kdy
témata prací jsou prakticky využitelná a smysluplná.
V roce 2018 byl rozšířen počet partnerských smluv s dalšími školami a institucemi, což
umožňuje reagovat na nové potřeby praxe. Byla vypracována směrnice pro vedení
a koordinaci stáží, která vejde v platnost s akreditací inovovaného studijního oboru
Personální a interkulturní management. Audit podpůrných činností upozornil na nedostatky
v interním sdílení informací a byla učiněna opatření k nápravě. Průběžná zpětná vazba od
studentů i pedagogů ukazuje, že v této oblasti došlo k výraznému posunu díky sdílení
informací ve sdíleném prostředí a zformováním pracovních skupin a aktualizací jejich
kompetencí.
Kvalita výuky byla průběžně podporována aplikací aktivizujících výukových metod. V roce
2018 byla pilotně testována příprava videoprogramu, která následně umožnila vytvoření
většího prostoru pro cvičení v prakticky orientovaném předmětu Základy projektového
řízení. VŠAPs bude i nadále obohacovat výuku prostřednictvím tréninku reálných situací,
které jsou postavené na osvojení konkrétních technik a přístupů formou nácviku.
V roce 2018 byl opět připraven a realizován adaptační kurz pro studenty prvních ročníků
prezenčního a kombinovaného studia. Cílem bylo vzájemné seznámení se učitelů i studentů,
ale také pomoc studentům lépe se adaptovat na vysokoškolské prostředí i nová pravidla
a styl studia.
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VŠAPs poskytuje osobní kontakt a individuální přístup v řešení případných studijních
problémů. Z personálních důvodů nebylo v roce 2018 možné pokračovat v činnosti
psychologické poradny. Studentům byla umožněna spolupráce s externími profesionály.
Jako klíčový cíl v rámci zvyšování kvality bylo ve strategickém záměru pro rok 2018 zvoleno
zvyšování kvality závěrečných kvalifikačních prací. V roce 2018 nebyla realizována soutěž
SVOČ, jak bylo plánováno. Zvýšená pozornost byla věnována nastavení metodiky vedení
i hodnocení prací. Za tímto účelem VŠAPs vydala publikaci Metodika a požadavky pro
předkládání ročníkové a bakalářské práce (LEPEŠKA, Jan. Metodika a požadavky pro
předkládání ročníkové a bakalářské práce. 1. vydání. Terezín: Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o, 2018. 36 stran. ISBN 978-80-87871-04-1).
Byli vybráni další vedoucí závěrečných prací a studenti si tak mohou vybírat z ještě širší škály
témat, v rámci zaměření oboru a profilu absolventa. V roce 2018 byly v rámci zajišťování
kvality bakalářské práce stejně jako v předchozím období kontrolovány antiplagiátorským
programem.
Činnost klubu ALUMNI na VŠAPs v průběhu roku 2018 pokračovala obdobně jako
v předchozích letech. Aktivity klubu byly zaměřeny především na pořádání společenských
akcí, které přispívají k budování širší komunity školy.
Standardně proběhlo hodnocení kvality výuky, z něhož vyplynuly kroky pro zvyšování
efektivity výuky v roce 2019.
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2 Diverzita a dostupnost
Klíčovými cíli v oblasti dostupnosti na rok 2018 bylo nabízet široký a diverzifikovaný přístup
ke kvalitnímu vzdělávání. V roce 2018 se škola více zaměřovala na spolupráci se středními
školami, což mělo za následek mírný nárůst přihlášek do denního studia na počátku roku
2019.
Důležitou součástí činnosti VŠAPs je otevřenost vůči handicapovaným studentům
a studentům ze sociálně znevýhodněných skupin. Do budovy školy je umožněn bezbariérový
přístup, který je zajištěn ve všech prostorách.
VŠAPs využívá dostupné kanály komunikace k šíření dobrého jména a informací o škole.
Vzhledem k velikosti školy se velmi osvědčily dny otevřených dveří, na kterých se zájemci
o studium mohou seznámit se školou, vyučujícími a poslechnout si zkušenosti těch,
co na škole již studují, či studovali. Škola má na sociální síti vytvořený facebookový profil,
na kterém jsou uchazečům a studentům k dispozici potřebné aktuální informace, včetně
bohaté fotogalerie a tvoří tak vhodný doplněk informací z úřední desky školy. Ta je rovněž
přístupná v elektronické podobě na webových stránkách školy. V roce 2018 byl založen
Instagramový účet.
Škola zaznamenala kladné ohlasy na odborné a popularizační přednášky pro veřejnost, kdy
na půdě školy vystoupily známé osobnosti české vědecké obce. Pořádání těchto akcí
dokumentují i krátká televizní vysílání regionální televizní stanice TV Litoměřicko, se kterou
škola dlouhodobě spolupracuje.
Škola se intenzivně věnuje celoživotnímu vzdělávání. Také v roce 2018 měli zájemci možnost
studovat na VŠAPs i formou CŽV, která je obsahově, studijní formou a strukturou shodná
s akreditovaným studijním programem Personální a interkulturní management. V budoucnu
škola plánuje rozšíření CŽV i nově akreditovaných programů.
V oblasti celoživotního vzdělávání získala VŠAPs v roce 2017 od MŠMT institucionální
akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(č.: MSMT – 23965/2017-1).
Akreditovány byly pod číslem MSMT – 12865/2017- 2-763 dva programy:


Krizová intervence pro pedagogy



Využití Rogersovského přístupu v pedagogickém a školním poradenství

Programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005, o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.
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Možnost účastnit se těchto akreditovaných kurzů byla v roce 2018 nabízena pedagogickým
pracovníkům v regionu i mimo něj.
Důležitým aspektem pro další rozvoj VŠAPs je snížení studijní neúspěšnosti. K tomuto účelu
škola připravila rozšíření možností individualizace výuky a prohloubení podpory studentů
s individuálními studijními plány.
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3 Internacionalizace
V roce 2018 škola posílila pedagogický sbor o pedagogy, kteří mají potřebnou jazykovou
vybavenost pro postupné zavádění jazykových mutací některých předmětů. Vytvoření tohoto
zázemí umožní škole plnit i další dlouhodobé cíle v této oblasti. Jsou to například:
•

Vyhledávání vhodných partnerských škol.

•

Příprava podmínek pro krátkodobé studijní výjezdy, případně absolventské stáže
v programu Erasmus+.

•

Příprava podmínek pro zavedení výuky v angličtině u vybraných vyučovacích
předmětů.

•

Rozšíření forem spolupráce s partnerskými vysokými školami.

•

Organizace seminářů, workshopů, kulatých stolů a konferencí jako součást
projektu mezinárodní spolupráce.

Zatím nebyla vytvořena plánovaná pozice koordinátor mezinárodní spolupráce. VŠAPs v roce
2018 požádala o grant z OPVV na posilování kompetencí pedagogů, jehož součástí
je i rozšíření jazykové vybavenosti pedagogického sboru.
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4 Relevance
Vysoká škola aplikované psychologie ve své činnosti reflektuje aktuální společenský vývoj,
nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. V roce 2018 škola rozvíjela jazykové
znalosti studentů a další přenositelné kompetence.
VŠAPs je v oboustranně otevřeném kontaktu s partnery v regionu, s absolventy,
s neziskovým sektorem a s veřejnou správou. Vzhledem k profilaci školy jako vzdělávací
instituce propojené s praxí a reálnými potřebami pracovního trhu, je dále prohlubována
spolupráce se soukromou a aplikační sférou. Se svými partnery škola spolupracuje ve formě
exkurzí, stáží a praxí, s možností zpracování ročníkových a bakalářských prací na témata,
která tyto organizace řeší.
Tato spolupráce narůstá kvantitativně i kvalitativně. Kvantitativně o další organizace
a kvalitativně na další formy, zaměřené především na řešení problémů a projektů z praxe,
související s profilem školy. Tyto formy se ukázaly jako oboustranně prospěšné a studentům
přináší bližší poznání praxe a možnost uplatnění po ukončení školy, včetně přímého nástupu
do spolupracující organizace.
Vedení školy podporovalo studentské aktivity jdoucí nad rámec standardní výuky
badatelskými formami výuky a orientací na spolupráci s praxí. Za tímto účelem VŠAPs již
spolupracuje s více než 20 organizacemi, s nimiž byly v roce 2018 podepsány smlouvy
o spolupráci.
V roce 2018 byly adaptovány výukové materiály pro nový předmět zaměřený na praxi –
Inovační laboratoř. Ten má vytvořit prostředí pro realizaci vlastních projektů studentů
zaměřených do oblasti sociální i komerční. Vedení školy připravuje ucelený koncept
spolupráce (obsah, záměr, profil, uplatnění, vč. indikátorů plnění) pro všechny
zainteresované.
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5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Vysoká škola aplikované psychologie, je svým studijním programem Personální
a interkulturní management odborně a profesně orientovaná škola se zaměřením převážně
na aplikovaný výzkum. Studenti jsou cíleně vedeni k vytrvalosti, vynalézavosti, připravenosti
čelit obtížím a neúspěchům a radosti z dobrodružství poznávání.
V roce 2018 se podařilo:


zintenzivnit výuku metodologie, včetně poskytování konzultací;



kontinuálně sledovat výzvy grantových výzkumných projektů v oblastech bádání
souvisejících se studijním programem školy v roce 2018;



rozvoj spolupráce se společnostmi a institucemi regionálního a nadregionálního
významu, s cílem realizace dílčích i komplexních výzkumných projektů v roce 2018;



zvýšení zapojování studentů VŠ do praktické výzkumné činnosti související
se zadanými tématy bakalářských prací.

VŠAPs vydává od akademického roku 2015/2016 odborný recenzovaný časopis Aplikovaná
psychologie/Applied Psychology. Záměrem školy je prostřednictvím práce redakční rady
s autory zvyšovat kvalitu časopisu. Bude i do budoucna klást další zvýšené nároky na autory
odborných článků z řad vysokoškolských akademických pracovníků VŠAPs a dalších autorů,
aby tak byl udržován standard vědeckého periodika. Poslání časopisu vychází z primárního
zaměření článků na témata z aplikované psychologie. Cílem je tematicky doplnit současné
spektrum vědeckých časopisů v oblasti aplikace psychologie a být významným vědeckým
periodikem, směřujícím k získání impaktového faktoru. Tomu odpovídá i složení redakční
rady, která je z části složena z akademických pracovníků VŠAPs a dalších odborníků z jiných
vysokých škol, jmenovaných rektorem VŠAPs. Autoři článků jsou akademičtí pracovníci
z vysokých škol, ústavů a odborníci z výzkumných pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit.
V roce 2018 se podařilo rozšiřovat okruh odborných studií z dalších oblastí aplikované
psychologie.
V současné době disponuje škola knihovnou i studovnou, která umožňuje studentům přístup
k základní i doporučené literatuře. V roce 2018 byla doplněna o nové svazky odborné
literatury. Knihovna i studovna je studenty i pedagogy hojně využívána. Prostory školy
umožňují další rozšíření kapacit knihovny a studovny. Jednou z priorit školy je průběžné
doplňování o další odbornou literaturu a relevantní vědecké časopisy, odpovídající aktuálním
výukovým i výzkumným požadavkům.
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6 Rozhodování založené na datech
Vysoká škola aplikované psychologie učinila nezbytné kroky a opatření, aby při práci
s osobními údaji bylo s nimi zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Na základě Dlouhodobého strategického záměru bude vysoká škola nadále aktivně,
pravidelně a systematicky využívat dostupné, kvalitní a spolehlivé zdroje dat, poskytující
informace o vysokém školství a jeho dalším směřování. VŠAPs využívá informační systém
Moggis pro shromažďování dat o průběhu a výsledku studia, pro evaluaci a pro manažerské
rozhodování i další vnitřní potřeby školy.
Cílem vysoké školy bylo v roce 2018 především systematicky data vyhodnocovat a využívat
je pro zpětnou vazbu pro vyučující, monitorování studijních výsledků a průběhu studia
u jednotlivých ročníků. Identifikovat slabá místa v ročnících i u jednotlivců a plánovat z nich
vyplývající opatření. Smyslem je prevence problémů ve výuce a sjednocení úrovně kvality
požadované vyučujícími.
V roce 2018 vysoká škola navázala na realizaci šetření v několika vybraných tematických
oblastech vysokého školství, obdobně jako v předchozím období.
Škola pokračovala v pravidelné evaluaci výuky ze strany studentů a pedagogů. Celkové
výsledky evaluace VŠAPs zveřejnila na webových stránkách a v roce 2018 je nově využila
jako jeden z podkladů pro hodnocení pedagogické činnosti a nastavování kariérních
a rozvojových plánů zaměstnanců školy.
V souladu s prioritami v oblasti efektivního financování škola postupně naplňuje plánované
zvýšení počtu studentů s použitím efektivních nástrojů marketingové komunikace.
K naplnění tohoto cíle sloužilo využívání dat k rozhodování na jejich základě i v této oblasti.
Škola v roce 2018 vyhodnocovala dopad jednotlivých aktivit a na základě těchto dat byl
připraven marketingový plán. V průběhu dalších let bude škola realizovat a nadále
vyhodnocovat jednotlivé aktivity.
Posílením komunikace s veřejnými vysokými školami sledovala VŠAPs také růst významu
školy v regionu. Do komunikace s veřejností byli více zapojováni studenti.
Jednou z nových aktivit bylo v roce 2018 vytváření online výstupů práce studentů a jejich
sdílení formou článků a videí na blozích spojených s oficiálními stránkami školy. Studenti,
kteří se pilotního projektu účastnili, sdíleli výsledky své práce mezi sebou vzájemně
i s veřejností.
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7 Efektivní financování
VŠAPs nadále zajišťuje stabilní, transparentní a efektivní financování. VŠAPs jako soukromá
škola s omezenými možnostmi financování hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2018
využívala především vlastní zdroje, plynoucí převážně ze školného a některých dalších
odborných aktivit. V průběhu let 2018 – 2020 plánuje významně posílit vytváření možností
finančního zabezpečení i z jiných zdrojů: podíl na projektech s dalšími organizacemi,
získávání grantů a sponzoring. V roce 2018 byla zpracována a podána žádosti o získání
grantu z OP VVV.

Praha, červen 2019

Vypracoval kolektiv pracovníků VŠAPs

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
rektor
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Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen VŠAPs) za rok
2018 byla zpracována 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 některé další zákony a v souladu
s doporučenou rámcovou osnovou, vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Vychází z aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol. Výroční zpráva bude zpřístupněna
na www stránkách (www.vsaps.cz/uredni-deska/) a v tištěné podobě v knihovně VŠAPs
v Terezíně.

I.

Základní údaje

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

www stránky:

http://www.vsaps.cz

Sídlo zřizovatele:

Karlštejnská 30, 158 00 Praha 5

Rektor VŠAPs:

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
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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.
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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 jednatel společnosti VŠAPs, s.r.o.
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:

Mgr. et Ing. Irena Konečná
(jmenována dne 1. 5. 2018)

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:

Renáta Šťasenková

c) Složení Akademické rady:
BĚHŮNEK Vladimír, JUDr., Ing. - vysokoškolský pedagog VŠAPs – uvolněn z AR dne 27. 2.2019
CZETMAYER Robert, Ing. - tajemník Městského úřadu Terezín
DRLÍKOVÁ Eva, PhDr., CSc. - vysokoškolská pedagožka VŠAPs – uvolněna z AR dne 27. 2. 2019
HERMOCHOVÁ Soňa, Doc., PhDr., CSc. - vysokoškolská pedagožka VŠAPs – uvolněna z AR dne
27. 2. 2019
HIMLOVÁ Eliška – zástupkyně studentů – uvolněna z AR dne 10. 10. 2018 z důvodu ukončení
studia na VŠAPs
HOROVÁ Eliška – zástupkyně studentů, jmenovaná dne 10. 10. 2018
KONEČNÁ Irena, Ing., Mgr. – prorektorka VŠAPs – jmenovaná dne 7. 2. 2018
KORTA Jiří, PharmDr. – Generální ředitel Pharmos, a.s. – jmenován dne 7. 2. 2018
KUČÍREK Jiří, PhDr., Ph.D. – prorektor VŠAPs
KUŠKA Martin, PhDr., Ph.D. – vysokoškolský pedagog VŠAPs
LEPEŠKA Jan, PhDr., Ph.D. – vysokoškolský pedagog VŠAPs
MEDZIHORSKÝ Štefan, PhDr., Mgr. – rektor VŠAPs, předseda Akademické rady VŠAPs
ŠUMERA Pavel, Ing. – jednatel společnosti HENNLICH, s.r.o.
ŠVEJDOVÁ, Michaela, Mgr. – jednatelka společnosti Mobbing Free institut – jmenována do
AR dne 7. 2. 2018

15

Rada pro vnitřní hodnocení:

Předseda:

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský

Manažer RVH:

Mgr. et Ing. Irena Konečná

Tajemník:

PhDr. Jitka Medzihorská

Členové:

PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D.
Petra Kvapilová (studentka VŠAPs)

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

e) Poslání, vize a strategické cíle školy:
Poslání: Posláním Vysoké školy aplikované psychologie je vzdělávat studenty v atmosféře
respektu, pospolitosti, tvořivosti a rozvíjet kompetence klíčové pro uplatnitelnost absolventů
na trhu práce v oblastech aplikované psychologie a tím přispívat k ekonomické prosperitě
a sociálnímu rozvoji České republiky, primárně obyvatel Ústeckého kraje.
Vize: Poskytovat atraktivní výběr bakalářských a magisterských studijních programů
v oblastech aplikované psychologie využívajících moderní technologie a inovace ve
vzdělávání, včetně orientace na rozvoj kompetencí. Být moderním vzdělávacím
a poradenským pracovištěm uplatňujícím současnou úroveň vědeckého poznání v úzké
spolupráci s lokálními i zahraničními partnery.

Hodnoty VŠAPs:
1. Úcta a odpovědnost k trvale udržitelnému životu /trvalá udržitelnost
2. Respekt k člověku, jeho jedinečnosti a rozmanitosti
3. Pospolitost
4. Aplikace vědeckých poznatků
5. Vysoká profesionalita a praktické zaměření
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Strategické cíle
V roce 2018 měla VŠAPs tyto strategické cíle:
Prioritní cíl 1: Zvyšování kvality výuky


Prohloubit spolupráci s firmami a vypracovat podrobnější metodiku stáží a praxí
ve firmách.



Posilovat kvalitní pedagogický sbor, který bude schopen reagovat na potřeby praxe,
vývoj odborného poznání a přenášet nové poznatky do výuky. V roce 2018 bylo cílem
zapojit do výuky další odborníky z praxe.



Propojení výuky s praxí ve formě zapojení studentů do projektů, které řeší problémy
praxe
a řešení témat ročníkových a bakalářských prací přímo ve firmách, kdy témata prací
jsou prakticky využitelná a smysluplná.



Propojení školy s dalšími školami a institucemi v rámci České republiky i v zahraničí
a zlepšováním potřebného zázemí a infrastruktury v nově zrekonstruované budově
a v oblasti technického a informačního zabezpečení.

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost


Rozšíření možností individualizace výuky a vytváření podmínek pro individuální
studijní plány, např. dostupnost studijních materiálů a digitalizace výuky.



Rozvoj celoživotního vzdělávání.



Zkvalitnění informovanosti o nabízeném studijním programu.

Prioritní cíl 3: Internacionalizaci


Vyhledávání vhodných partnerských škol.



Příprava podmínek pro krátkodobé studijní výjezdy, případně absolventské stáže
v programu Erasmus+.



Příprava podmínek pro zavedení výuky v angličtině u vybraných vyučovaných
předmětů.



Rozšíření a zintenzivnění jazykové výuky – nabídka kurzu v akademickém roce
2018/2019.



Rozšíření forem spolupráce s partnerskými vysokými školami.



Organizace seminářů, workshopů, kulatých stolů a konferencí jako součást projektu
mezinárodní spolupráce.
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Prioritní cíl 4: Relevance


Zformování týmu, jehož cílem bude rozvoj spolupráce s aplikační sférou.



Zavedení metodiky pro koordinaci praxí a stáží a jejich vedení v úzké spolupráci
s partnerskými firmami.



Pověření koordinátora pro klub ALUMNI.



Analýza potřeb praxe ve vybraných firmách prostřednictvím dotazníků a cílených
rozhovorů v akademickém roce 2018/2019.



Realizace workshopu se zástupci firem a dalších organizací v regionu, v akademickém
roce 2018/2019.



Uzavření smluv o spolupráci s dalšími 10 společnostmi v akademickém roce
2018/2019.

Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace


Zintenzivnění výuky metodologie, včetně poskytování konzultací.



Kontinuální sledování výzev a následné podávání grantových výzkumných projektů
v oblastech bádání souvisejících se studijním programem školy v roce 2018.



Rozvoj spolupráce se společnostmi a institucemi regionálního a nadregionálního
významu,
s cílem realizace dílčích i komplexních výzkumných projektů v roce 2018.



Zvýšení zapojování studentů VŠAPs do praktické výzkumné činnosti související
se zadanými tématy bakalářských prací.

Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech


Pokračování v pravidelné evaluaci výuky ze stran studentů a pedagogů. Celkové
výsledky evaluace bude VŠAPs zveřejňovat a v roce 2018 budou nově využívány jako
jeden z podkladů pro hodnocení pedagogické činnosti a nastavování kariérních
a rozvojových plánů zaměstnanců školy.



Pokračování v zabezpečování dat informačního systému a osobních dat tak, aby
postupně
v roce 2018 bylo zabezpečení osobních dat uvedeno do souladu s GDPR.

Prioritní cíl 7: Efektivní financování
•

Zpracování a podání žádosti o získání grantu z OP VVV.
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f) Vnitřní předpisy školy:
Vysoká škola aplikované psychologie podala v srpnu 2018 k registraci na odbor vysokých škol
MŠMT revidované následující vnitřní předpisy:
1. Studijní a zkušební řád VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 7. 2. 2018,
datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
2. Disciplinární řád VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 6. 2018, datum
registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
3. Stipendijní řád – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 6. 2018, datum registrace
odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
4. Jednací řád Akademické rady VŠAPs – datum registrace odborem vysokých škol MŠMT
24. 4. 2019
5. Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs
dne 7. 2. 2018, datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
6. Řád celoživotního vzdělávání VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 6.
2018, datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
7. Statut VŠAPs – schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 6. 2018, datum registrace
odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
8. Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VŠAPs – schválen
Akademickou radou VŠAPs dne 7. 2. 2018, datum registrace odborem vysokých škol
MŠMT 24. 4. 2019

V roce 2018 byly vytvořeny vnitřní předpisy a opatření:
9. Směrnice k ochraně osobních údajů podle nařízení EU č. 2016/679 – opatření nabylo
účinnosti ke dni 25. 5. 2018
10. Směrnice o ochraně duševního vlastnictví – účinná od 12. 11. 2018
11. Opatření proti sexuálnímu a genderově motivovanému obtěžování – účinné od 12. 9.
2018

Pokyny a ustanovení rektora VŠAPs v roce 2018:


Č. 38: Jmenování členů stálé Disciplinární komise (14. 5. 2018)
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Č. 39: Stanovení složení stálé přijímací komise a podmínek pro přijetí k bakalářskému
studiu (14. 5. 2012)



Č. 201801: Pokyn, který určuje povinnosti pedagogů ve vztahu k výuce a upřesňuje
některá ustanovení studijního a zkušebního řádu VŠAPs (27. 9. 2018)



Č. 201802: Podmínky zpoplatnění žádostí (27. 9. 2018)



Č. 201803: Stanovení podmínek přiznávání Individuálních studijních plánů (27. 9. 2018)



Č. 201804: Jmenování tutorů na akademický rok 2018/2019 (27. 9. 2018)



Č. 201805: Pokyny pro vypracování a odevzdávání ročníkových prací (27. 9. 2018)



Č. 201806: Podmínky přijímání ke studiu pro akademický rok 2019/2020

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 2018 zamítnuta. Nebyl veden žádný soudní proces a nebyla také vydána žádná
licence. Nebyla podána žádná stížnost.
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II. 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 online.
Tabulka 2.1 Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby
VŠ CELKEM

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

Bakalářské
studium
P
K/D

KKOV
61,67,7173
X

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

Doktorské
studium
P
K/D

0
0

0
0

CELKEM

0
0

2
2

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

Nenabízíme studium v cizích jazycích, nemáme studijní programy společně uskutečňované
s VOŠ. VŠAPs nemá žádné pobočky a nevyučuje žádné programy mimo sídlo školy.
Pro bakalářské studium používáme Evropský kreditní systém (ECTS), který slouží větší
transparentnosti a umožňuje mobilitu studentů. Všem absolventům byl udělen Dodatek
k diplomu.
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b) Celoživotní vzdělávání:

Vedle studijních programů nabízí VŠAPs v Terezíně také program celoživotního vzdělávání,
který vybavuje studenty souborem vědomostí o daném oboru a zároveň dovednostmi
a příležitostí k sebepoznání. Za významné považujeme využití celoživotního vzdělávání pro
vychovatele, učitele, personalisty i manažery, kteří pracují s lidmi. V průběhu roku proběhla
na půdě školy řada odborně zaměřených přednášek z oblasti psychologie a managementu.

Na VŠAPs pravidelně nabízíme:


Výcvik koučů s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu: dvousemestrální výcvik
v celkovém rozsahu 105 hodin



Základy rogersovské psychoterapie: třísemestrální výcvik v celkovém rozsahu 135
hodin

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 100
hod

do 15
hod
Skupiny akreditovaných
studijních programů

od 16
do 100
hod

do 15
hod

více
než
100
hod

U3V

CELKEM

KKOV

společenské vědy, nauky 61,67,71a služby
73
obory z oblasti
psychologie
77
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM

více
než 100
hod

Kurzy zájmové

2

1

3

1

1

2

0
4

81,82
0

2

0

0

0

0
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Tabulka 2.7 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty

účastníků)
Vysoká škola
aplikované
psychologie,
s.r.o.

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

společenské
vědy, nauky a
služby
ekonomie
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky o
kultuře a umění
CELKEM*

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

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

U3
V

CELKEM
*

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

KKOV
61,67,7173
62,65

13

77

30

43

8

8

38

51

81,82
13

Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů, není údaj celkem
součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů.
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III. Studenti
V roce 2018 studovalo na VŠAPs 43 studentů v denní formě studia a 167 studentů
v kombinované formě studia (viz tabulka 3.1). Všichni studenti VŠAPs jsou samoplátci (viz
tabulka 3.2).
VŠAPs klade důraz na vysokou kvalitu vzdělávání. Z tohoto důvodu je klíčová otevřená
komunikace se studenty, zpětná vazba a řešení aktuálních situací s přihlédnutím k zájmům
a potřebám studentů. Kromě pravidelné evaluace, která probíhá elektronickou formou 1 x za
semestr, se studenti účastní pravidelných porad Akademické rady a zástupci studentů
jednotlivých ročníků pravidelně komunikují na osobních schůzkách s vedením školy.
Kulturní život probíhá velmi úspěšně. Každoročně se koná ples VŠAPs, oslava Vánoc
a Mikulášská besídka pro děti. Tyto společenské akce mají velmi dobrou úroveň a účastní se
jich také bývalí studenti a učitelé.
Pravidelně vychází Newsletter VŠAPs, ve kterém jsou studenti i příznivci školy informováni
o dění ve škole a kde jsou pravidelně publikovány příspěvky pedagogů i studentů.
Tabulka 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Navazující
Bakalářské Magisterské magisterské Doktorské
studium
studium
studium
studium CELKEM
P
K/D
P
K/D
P
K/D
P K/D

Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby
VŠ CELKEM
Z toho počet žen celkem
Z toho počet cizinců celkem

KKOV
61,67,71-73
X
X
X

43
0
27
1

167
0
106
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

210
210
133
2

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 3.2 Studenti samoplátci

Tab. 3.2: Studenti - samoplátci** (počty studií)
Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.
Skupiny
akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
ekonomie
VŠ CELKEM

Bakalářské
studium
P
K/D

Magisterské
studium
P
K/D

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

Doktorské
studium
P
K/D

CELKEM

KKOV
11-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,67,71-73
62,65
X

43
0
43

167
0
167

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

210
0
210

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

a) Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti:
V roce 2018 bylo 25 % studentů 1. ročníků, kteří studium nedokončili (viz tabulka 3.3).
Z informací od studentů, kteří studium ukončili předčasně, vyplývá, že nejčastější příčinou je
podcenění studijní zátěže. Se studenty před zahájením studia hovoříme a v průběhu
úvodního adaptačního soustředění je upozorňujeme na značnou studijní zátěž.
Důvody případného neúspěchu u závěrečných zkoušek se probírají u každého studenta zvlášť
na poradách vedení. Tyto případy se vyskytují minimálně. Studenti si mohou požádat
o prodloužení studia s opakováním zkoušek a po zvážení většinou dostávají další příležitost.
Podle potřeby je určen pracovník, který jim věnuje individuální péči. Studentů, kteří neuspěli
ve studiu, bylo v roce 2018 nízké procento.
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Tabulka 3.3 Studijní neúspěšnost*1. ročníku** studia (v%)

Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)
Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.

VŠAPs
VŠAPs CELKEM

Bakalářské studium
CELKE
P
K/D
M

28,6
%
28,6
%

24,6
%
24,6
%

Magisterské
studium
K/ CELKE
P D
M

Navazující
magisterské
studium
K/ CELKE
P D
M

Doktorské
studium
K/ CELKE
P D
M

CELKE
M

25,3%

25,3%

25,3%

25,3%

Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v
kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika.
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané na
vysokou školu či nikoliv.
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované /distanční

b) Opatření pro snížení prodlužování studia:
Vzhledem k placenému studiu není v zájmu studentů studium zbytečně prodlužovat. Doba
plnění rodičovských povinností u studentů je důvodem k individuálnímu přístupu učitelů
i vedení školy.

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

d) Poskytované poradenské služby:
Pro studenty se specifickými potřebami učení jsou k dispozici odborníci z řad pedagogů školy
a problémy řeší individuálně.

e) Podpora studentů se specifickými potřebami:
V roce 2018 nestudoval na naší škole žádný student s pohybovým handicapem. U studentů
s dyslexií a menšími vrozenými vadami jsou jejich potřeby řešeny individuálně. Zpětná vazba
je taková, že tito studenti ve studiu nezaostávají. Pro studenty se specifickými potřebami
(fyzicky handicapovaní) jek dispozici výtah a bezbariérové prostory školy.
26

f) Podpora mimořádně nadaných studentů:
Nadaným a motivovaným studentům jsou poskytovány příležitosti zapojení do výzkumné
činnosti v rámci školy a jejich vlastní nápady jsou diskutovány a podporovány. Těmto
studentům je také doporučováno přihlásit své práce a projekty do soutěže v rámci SVOČ.

g) Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním:
Vzhledem k tomu, že VŠAPs je soukromá škola a studenti platí školné, nevyskytují se zde
studenti se znevýhodněným socioekonomickým statusem. Studenti v denním studiu využívají
možnosti ubytovacího stipendia.

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia

(počty fyzických osob)
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Účel stipendia

Počty
studentů

Průměrná výše
stipendia**

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium

13

5400

13

5 400

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia
CELKEM***

Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.
Pozn.: ** = Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané
stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena
pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených.
Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem nejsou
součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů.
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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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IV. Absolventi
V roce 2018 bakalářského stupně vzdělání dosáhlo celkem 35 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)
Bakalářské
studium
Vysoká škola (název)

P

Skupiny akreditovaných
studijních programů
společenské vědy, nauky a
služby
VŠ CELKEM
Z toho počet žen celkem
Z toho počet cizinců celkem

K/D

Navazující
Magisters
Doktors
magisters
ké
ké
CELKEM
ké
studium
studium
studium
P

K/D

P

K/D

P

K/D

KKOV
61,67,71-73
X
X
X

10
0
10
0

25
0
20
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35
35
30
1

P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické
osoby) v období 1. 1. – 31. 12.
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

a) Spolupráce školy s absolventy:
V lednu roku 2016 byl na zasedání ustavujících členů založen Alumni klub absolventů
a příznivců VŠAPs. Výkonná rada Alumni klubu vypracovala vizi i misi Alumni klubu a jeho
dlouhodobý plán.

Posláním Alumni klubu absolventů a přátel VŠAPs je udržovat sounáležitost se všemi
absolventy VŠAPs a zároveň se stát významnou oporou pro stávající studenty, které chce
klub více zapojovat do středu dění školy. Součástí činnosti Alumni je i možnost poskytování
dalšího osobního i profesního růstu, organizování vzdělávacích akcí, podílení se na
zprostředkování exkurzí, stáží a praxí. Dále také nabízení a udržování vzájemné spolupráce
a poskytování informací o činnosti Alumni klubu. V roce 2018 bylo v součinnosti s klubem
Alumni uspořádáno několik společenských akcí.
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V roce 2018 se uskutečnil kulatý stůl na téma „Uplatnění absolventů VŠAPs na trhu práce“,
pořádaný klubem ALUMNI. Jeho cílem bylo podpořit současné studenty VŠAPs a ukázat jim
různorodé možnosti uplatnění po ukončení studia na této škole. Absolventi VŠAPs se podělili
o své zkušenosti v oblasti trhu práce, hovořili o svých úspěších, ale i o svých neúspěších.
O tom, co je posunulo dopředu, jak jim VŠAPs pomohla ke kariéře v současném či dalším
zaměstnání. Někteří absolventi díky ukončení studia na VŠAPs dokázali změnit svou původní
profesi nebo začali podnikat. Část pokračuje v magisterském studiu nebo absolvovali
či absolvují na VŠAPs další kurzy a výcviky v rámci CŽV, např. výcvik v koučinku nebo
v Rogersovské psychoterapii. Uvedli, že tento další rozvoj a vzdělávání jim pomáhá
k ovládnutí dalších dovedností a k co nejlepšímu současnému uplatnění na trhu práce.

b) Zjišťování zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů školy:
Absolventi VŠAPs získávají nabídky na zaměstnání v oboru ještě během studia. Zpětné
hodnocení výuky a komunikace na VŠAPs je s odstupem absolventy hodnoceno ještě
pozitivněji než při samotném studiu, kdy se někdy objevuje názor, že studium na VŠAPs je
příliš náročné. Z doposud zjištěného se ukazuje, že pokud studenti mají sami zájem, mají
vždy možnost získat místo v oboru.

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, praxe
a stáže. Škola plánuje rozvíjet tuto spolupráci realizováním dalších odborných
a popularizačních přednášek v prostorách školy, kde mohou budoucí zaměstnavatelé
prezentovat možnosti pro uplatnění získaných vědomostí z výuky v praxi.
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V. Zájem o studium
a) a b)
Zájem uchazečů o studium na VŠAPs stále roste. Všichni uchazeči o studijní bakalářský
program Personální a interkulturní management v prezenční i kombinované formě musí
splnit podmínky přijímacího řízení. Náležitosti přijímacího řízení upravují vnitřní předpisy
školy. Studenti středních škol jsou informováni o možnosti studia na VŠAPs prostřednictvím
webových stránek, Facebooku, Instagramu, inzerce v tisku, na internetových portálech a na
dnech otevřených dveří.
Tabulka 5.1 Zájem o studium na vysoké škole

Bakalářské studium

Vysoká škola aplikované psychologie,
s.r.o.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
KKOV
přírodní vědy a nauky
11-18
technické vědy a nauky
21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
41,43
zdravot., lékař. a farm. vědy
a nauky
51-53
společenské vědy, nauky a
služby
61,67,71-73
ekonomie
62,65
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
68
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
74,75
obory z oblasti psychologie
77
vědy a nauky o kultuře a
umění
81,82
Vysoká škola CELKEM
X

Počet
uchazečů
(fyzické
osoby)

Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Počet zápisů ke studiu

161

161

113

79

161

161

113

79

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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VI. Zaměstnanci
Výuka je zajištěna stálým týmem akademických pracovníků, interních i externích pracovníků
(viz tabulky 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4), což umožňuje propojovat teoretickou a praktickou část
výuky. Studenti mají kontakt s širokým spektrem odborníků a přístupů. Probíhají pravidelná
pracovní setkání interních a externích pracovníků ve formě pedagogické rady, kde jednají
o obsahu a propojení jednotlivých předmětů navzájem a o jejich propojení s praxí. Vyučující
jsou informováni o praxích a projektech studentů.

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 setkávání je udržovat a zvyšovat úroveň
pedagogických kompetencí. Proto jsou pravidelně jejich součástí interní semináře
a workshopy. Další náplní je koordinace výuky navazujících a vzájemně hraničících předmětů.
Součástí evaluace jsou také náslechy a projednání zpětné vazby, která z nich vyplyne
s daným pedagogem.

Škola uskutečňuje odborné pracovní semináře interních a externích pedagogů. Tato setkání
umožňují hlubší provázanost vyučovaných předmětů, včetně jejich reflexe vývoje trhu práce.
Jádro interních akademických pracovníků tvoří základní pilíř vědecko-pedagogické činnosti
a vytváří vysokoškolskou atmosféru spolu s externími pedagogy.
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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*)
Ostatní zaměstnanci

CELKEM zaměstnanci

8,0 1,0

5,0

16,5

Počty žen

5,0

1,0

3,0 1,0

6,0

11,0

CELKEM

11,5

0 2,5

8,0 1,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 5,0

16,5

5,0

0 1,0

3,0 1,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 6,0

11,0

VŠAPs

Celkem žen

Post-doktorandi
("postdok")

Asistenti

Vědečtí pracovníci
nespadající do
ostatních kategorií
Ostatní vědečtí,
výzkumní a vývojoví
pracovníci****

2,5

CELKEM
akademičtí
pracovníci

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

11,5

Vysoká škola
aplikované
psychologie,
s.r.o.

Profesoři

Odborní asistenti

Vědečtí pracovníci

Docenti

Akademičtí pracovníci

Tabulka 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

1
3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ženy
0

1
2
1
2

1
2
1
2

6

CELKEM

z toho ženy

CELKEM

ženy

Vědečtí pracovníci
nespadající do
ostatních kategorií

CELKEM

ženy

Postdoktorandi
CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

1

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

Asistenti
1

CELKEM

ženy

Odborní
asistenti
3
9

1

ženy

1

2

1

Vědečtí pracovníci**

CELKEM

1
3

CELKEM

Docenti
ženy

CELKEM

1

ženy

0

2

1
5

CELKEM

0

ženy

Vysoká škola
aplikované
psychologie,
s.r.o.
do 29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
nad 70 let
CELKEM

CELKEM

Profesoři

Akademičtí pracovníci

Ostatní
Ostatní
zaměstnanci*
****

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty
fyzických osob*)

1 1
4 3
6 3
4 3
0 0
4 1
6 19 11
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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
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)
Vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.

Vědečtí
pracovníci*

Akademičtí pracovníci

CELKEM

VŠAPs

prof.
Rozsahy úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM
VŠ CELKEM

DrSc., CSc.,
Dr., Ph.D.,
Th.D.

doc.

ostatní

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy
1

1

2
0
0

0
0

3
3

1
1

0
3
0
10
0
13
13

2
5

2

3

2

7
7

2
2

3
3

2
2

0
0

0
0

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

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

a) Kariérní řád:
Vysoká škola vypracovala v průběhu roku 2017 kariérní řád, který je od roku 2018
uplatňován. Vysoká škola vypracovala také interní dokument „Etický kodex VŠAPs“, který
upravuje potřebná etická pravidla, s platností od roku 2018. Tento dokument formuluje
základní principy etického jednání, plynoucí ze vzájemných mezilidských vztahů na VŠAPs a
formuluje postupy profesního chování jednotlivců i skupin v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné a organizační. Poskytuje také základní orientaci pro identifikaci nevhodného či
nepřípustného jednání a napomáhá při hledání vhodného východiska z problémových
situací.
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b) Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků:
V roce 2018 škola požádala o grant z OP VVV SC1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých
školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce, kde jednou z klíčových aktivit bylo
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.

c) Genderová rovnost:
VŠAPs vychází vstříc potřebám svých zaměstnanců, ať již se jedná o potřeby vycházející
z rodinné situace či dalších osobních okolností. Samozřejmostí je možnost práce na nižší
úvazek, pokud to vyžadují okolnosti pracovníka, či poskytování ubytování přímo ve škole,
pokud například někdo z pedagogů cestuje z daleka a vyžaduje to organizace výuky. Stejně je
individuálním způsobem řešena i genderová problematika.

d) Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování:
Vysoká škola aplikované psychologie uznává právo na lidskou důstojnost, a proto netoleruje
sexuální obtěžování ani žádný jiný typ obtěžujícího chování v prostředí školy či dalších
prostředích, které s ní souvisejí, jako jsou praxe, stáže, atd. V roce 2018 bylo vydáno
Opatření proti sexuálnímu a genderově motivovanému obtěžování (účinné od 12. 9. 2018).
Cílem tohoto opatření, které vychází z doporučení MŠMT a z požadavku plnění Akčního
plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí, schváleného vládou České
republiky (č. usnesení 129/2015), je podpora pozitivního vysokoškolského prostředí, respekt
k druhým a poskytnutí rámce pro prevenci a řešení tohoto jevu. Dokument deklaruje zájem
VŠAPs o řešení problematiky sexuálního obtěžování a odhodlání takovému chování zabránit.
Určuje základní mechanismy prevence a intervence v případech sexuálního a genderově
motivovaného obtěžování.
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VII. Internacionalizace
a) Podpora účasti studentů na zahraničních mobilních 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 2018 VŠAPs pokračovala v přípravě možností pro mobilitu studentů. Cílem je v roce
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 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 stáže.

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 do svého života
S ohledem na velikost školy škola nezaměstnává zahraniční pracovníky.
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VIII. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí
činnost
Vědeckovýzkumná činnost patří k základním pilířům fungování VŠAPs jako akademické
instituce. Vysoká škola aplikované psychologie je svým studijním programem školou
profesně orientovanou, a proto také současná vědecko-výzkumná činnost je zaměřena
převážně na aplikovaný výzkum.

V roce 2018 rozvíjela VŠAPs především tyto činnosti:
-

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 (např.
spolupráce s Mobbing Free Institutem)

Vysoká škola propojuje tvůrčí činnost se vzdělávací, zejména v oblasti aplikace získaných
studijních poznatků do praxe. Aplikační sféra se podílí na tvorbě a uskutečňování studijních
programů zejména aktivní účastí v Akademické radě, ve které jsou zastoupeni jak akademičtí
pracovníci školy, tak fyzické osoby a manažeři z aplikační sféry, a to jak z oblasti
podnikatelské, tak ze státní správy. Pro naplnění cílů školy tvoří úzká spolupráce s aplikační
sférou jednu z priorit.
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Škola zaměstnává odborníky, kteří se podílejí se na výuce – viz tabulka 8.2.
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.

VŠAPs
z toho ženy
CELKEM
z toho ženy

Osoby mající pracovně právní vztah s
vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících se
Počet osob
na vedení
Počet osob
podílejících
závěrečné
podílejících
se na výuce
práce
se na praxi
18
5
7
2
18
5
0
7
2
0

Osoby nemající pracovně právní vztah s
vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících se Počet osob
Počet osob
na vedení
podílejících
podílejících
závěrečné
se na
se na výuce
práce
praxi***
1
1
1
0

0
0

1
0

Nedílnou součást studia tvoří praxe studentů v podnikatelských subjektech a v neziskových
organizacích. Tato část studia je organizována tak, aby studenti své odborné vzdělání
uplatňovali a rozvíjeli praxí. V 1. ročníku je praxe organizována formou exkurzí, na něž je
vyhrazen jeden týden. Cílem těchto exkurzí je zprostředkovat studentům kontakt s různými
typy institucí. Dalším cílem exkurzí je umožnit studentům zvolit si (na základě získaných
informací) pracoviště pro svou praxi. Ve 2. ročníku jsou zařazeny samostatné stáže studentů
v rozsahu 3 týdny a ve 3. ročníku pak odborná praxe studentů, na kterou jsou v rozvrhu
vyhrazeny 4 týdny. Studenti 2. a 3. ročníků si sestavují vlastní plány stáží a odborných praxí
ve spolupráci s vybraným zařízením a konzultují je s vedoucími stáží a odborných praxí.
Se zařízením pak student a škola uzavírají trojstranný kontrakt. Při výběru zařízení pro
spolupráci jsou studenti limitováni pouze podmínkami k uznání praxe, které stanovují nejen
minimální rozsah praxe, ale také splnění cílů praxe (viz tabulka 8.3).
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Tabulka 8.3 Studijní programy, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe alespoň 1 měsíc

Tab. 8.3: Studijní obory/programy****, které mají ve své obsahové

náplni povinné absolvování odborné praxe*** po dobu alespoň 1
měsíce* (počty)
Počty studijních
oborů/programů****

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
VŠAPs**
CELKEM

Počty aktivních
studií

1
1

43
43

Akademičtí pracovníci také vypisují bakalářské práce na témata, kterým se výzkumně věnují.
To umožňuje studentům podílet se aktivně na výzkumných aktivitách pracoviště.
Další oblastí je pořádání konferencí. V roce 2018 proběhla na VŠAPs konference II. ROČNÍK
TEREZÍNSKÉ KONFERENCE ve spolupráci s organizací Terezínská půda.cz. Tématem byl
důsledek II. světové války a její vliv na osudy obyčejných obyvatel naší země. Program byl
koncipován ve formě besedy a diskuse k následujícím příspěvkům: PhDr. et PhDr. Jiří
KUČÍREK, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum VŠAPs: „Sto let od projevu M. Bubera v Praze,
věnovaného ´Posvátné cestě´ vedoucí k Bejt Terezín“, Ing. Fedor GÁL, DrSc. – slovenský
politik, sociolog, narozený těsně před koncem II. světové války v terezínském ghettu –
hovořil o svém životě a o dokumentu „Krátká dlouhá cesta“ (viz tabulka 8.1).

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

39

Knihovna školy
Jako důležitý zdroj pro studentskou tvůrčí a vědeckou činnosti slouží knihovna školy, která je
studenty hojně využívána a postupně rozšiřována viz tabulka 12.2.
Tabulka 12.2 Vysokoškolská knihovna

Tab. 12.2 Vysokoškolské knihovny

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Přírůstek knihovního fondu za rok
z toho přírůstek fyzických jednotek
z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu
Knihovní fond celkem
z toho fyzických jednotek
z toho e-knih v trvalém nákupu
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*
- v obou formách**

počet
39
39
1934
1934
0

5
3

Publikační, tvůrčí a další odborná činnost pedagogů VŠAPs v roce 2018
Důležitým pilířem naplňování cílů v oblasti výzkumné a tvůrčí činnosti je vlastní činnost
jednotlivých akademických pracovníků VŠAPs.

Výběr z publikační, tvůrčí a další odborné činnosti akademických pracovníků VŠAPs za rok
2018:

PhDr. Miloslav Čedík
Přednášková činnost:
ČEDÍK, M., Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, „Žák se specifickými poruchami
chování (SPCH) – ADHD, ADD řešení problémů v souvislosti se vzděláváním, konkrétní
možnosti podpory žáka, rodiny a pedagogů, kompetence asistence pedagoga a specifikace
práce – praktické rady, doporučení a zkušenosti, Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ (NÚV), 6. 4.
2018, 10. 5. 2018, 1. 11. 2018, 3. 11. 2018, 27. 4. 2019, 23. 5. 2019
ČEDÍK, M., „Začlenění dítěte s jinakostí do rodiny a dětských kolektivů“, Za novým úsměvem,
z. s., lektorská činnost, Josefův Důl, 2018
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ČEDÍK, M., „Možnosti prevence u poruch emocí a chování žáků na základní škole“, ZŠ Eden,
interaktivní seminář, Strnadovský mlýn, 2018
ČEDÍK, M., Služby pro rodinu, vzdělávání pěstounů: Výchovné vedení, prevence a pomoc,
Sokolov 23. 3. 2019
Aktivní účast na konferencích:
ČEDÍK, M., SKAV a EDUin – Kulatý stůl na téma: „Co nám říkají audity vzdělávacího systému o
budoucnosti našich dětí?“, Pedagogická fakulta UK, Praha, 2018.
ČEDÍK, M., SKAV a EDUin – Kulatý stůl na téma: „Proč chybí učitelé a kde je vezmeme?“,
Skautský institut, Praha, 2018.
ČEDÍK, M., „UMĚNÍ – JÁ - TERAPIE (Já a arteterapie)“, KREATOS, obecně prospěšná
společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a vzdělávání v oblasti humanitních
věd a Husitská teologická fakulta UK v Praze – 6. Arteterapeutická konference s mezinárodní
účastí, Praha, 2018
PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
GRUBER, J., Celostátní oborová konference s mezinárodní účastí Terénní a nízkoprahové
programy 2018 – SPOLUPRACUJEME. Konference konaná v Praze ve dnech 21. - 22. 6. 2018
v rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231).
KLUMPAR, T., GRUBER, J., Interaktivní workshop „Assessment centrum v nízkoprahových
službách aneb Vzali bychom vás do Beztíže?“, zaměřený na prezentaci technik výběru
kandidátů na pozici terénního a klubového pracovníka formou assessment centra, systém
následného zaškolování. Přínosy, možnosti a rizika.
Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
KVAPIL, M., JANÁČKOVÁ, L. Diabetes: necukrujte s cukrovkou. Praha: Mladá fronta, 2018, 150
s. ISBN: 978-80-204-5050-0.
ZBOŘIL, V. A KOL. Idiopatické střevní záněty. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 510-515. ISBN
978-80-204-4720-3 (kapitola v monografii)
JANÁČKOVÁ, L. Jak rozdojit kozla: návod od Laury Janáčkové, jak získat vše!. Praha: Mladá
fronta, 2018, 125 s. ISBN: 978-80-204-5110-1.
JANÁČKOVÁ, L. CHOPN: Jak rozdýchat plicní nemoc. Praha: Mladá fronta, 2018, 90 s. ISBN:
978-80-204-4858-3.
CHLÍBEK, R. A KOL. Očkování dospělých. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 301-305. ISBN: 978-80204-4624-4 (kapitola v monografii)
ARENBERGER, P., JANÁČKOVÁ, L. S kůží na trh. Praha: Mladá fronta, 2018, 112 s. ISBN: 97880-204-4842. (90 %)
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Ing. Mgr. Irena Konečná
Aktivní účast na konferenci:
KONEČNÁ, I. AGILE 2018, Economia, příspěvek: Agilní přístupy a firemní kultura

PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Aktivní účast na konferencích:
KUČÍREK, J., Luhmann and Postmodern Times: Ethic, Science and Education. XI. International
Scientific Conference, Moscow: RUDN, 2018
KUČÍREK, J., „Individualismus a postdemokratická doba“. Mezinárodní vědecká konference
na téma „Ohrožení jedince v současné společnosti“, Univerzita Hradec Králové, Socialia,
2018
KUČÍREK, J., „Společnost a moderní technologie“, Sociologická konference se zahraniční
účastí, katedra sociologie Filosofická fakulta UP Olomouc, 2018
KUČÍREK, J., Témata interdisciplinárních a transdisciplinárních perspektiv filosofie a sociálních
věd, Mezinárodní konference „Filosofie a sociální vědy“, Praha, Vila Lanna, 2018

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
DOSTÁLOVÁ, V., KOLEČKÁROVÁ, S., KUŠKA, M., PRETL, M., & BEZDÍČEK, O. (2018). Effects of
continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in
obstructive sleep apnoea. Journal of Sleep Research. (IF 2017 = 3,433)
TRNKA, R., HAŠTO, J., ČÁBELKOVÁ, I., KUŠKA, M., TAVEL, P., & NIKOLAI, T. (2018). Amygdala
and emotionality in Parkinson's disease: An integrative review of the neuropsychological
evidence. Neuroendocrinology Letters, 39(2), 101-106. (IF 2017 = 0,754)
TRNKA, R., KUŠKA, M., & CABELKOVA, I. (2018). Creativity, emergence of novelty, and
spontaneous symmetry breaking. SGEM Conference Proceedings, 5(2.1). 203-210.
TRNKA, R., KUŠKA, M., BALCAR, K., & TAVEL, P (2018). Understanding death, suicide and selfinjury among adherents of the EMO youth subculture: A qualitative study. Death Studies,
42(6), 337-345. [WEB OF SCIENCE IF (2017) = 1,16. Categories: PSYCHOLOGY,
MULTIDISCIPLINARY = Q3, & SOCIAL ISSUES = Q3] (30 %)
Aktivní účast na konferencích:
TRNKA, R., KUŠKA, M., & CABELKOVA, I. (2018). Creativity, emergence of novelty, and
spontaneous symmetry breaking. SGEM Conference Proceedings, 5(2.1). 203-210. Vienna,
Austria, 19. - 22. 3. 2018 (speaker)
Granty (řešitel a spoluřešitel):
2018 - 2020: kód grantu GA ČR: 18-26094S "Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů" (GA
ČR – Grantová agentura České republiky)
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PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
Publikační činnost:
LEPEŠKA, J., Metodika a požadavky pro předkládání ročníkové a bakalářské práce. 1. vydání.
Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o, 2018. 36 stran. ISBN 978-80-87871-04-1.
LEPEŠKA, J., Problematika plnohodnotného života nemocného s jaterní cirhózou, Aplikovaná
psychologie/Applied Psychology, č. 5, Praha, 2018.
Editorská činnost:
LEPEŠKA, J., Sociálně psychologický výcvik pro 21. století, sborník příspěvků z konference na
VŠAPs, vydání 1., Praha, 2018.
Konference účast:
LEPEŠKA, J., X. Celostátní konference ČSPM ČLS JEP, Praha, 2018
LEPEŠKA, J., Workshop: Vídeň, areál: KARDINAL KÖNIG HAUS WIEN, listopad 2018, téma:
Strach a úzkost
LEPEŠKA, J., Workshop: Den pro ÚJOP UK, Praha, 2018
Členství:
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, sekce Česká společnost paliativní
medicíny
Ing. Radmila Lorencová, Ph.D.
LORENCOVÁ R., TRNKA R., TAVEL P., Participation in alternative realities: Ritual,
consciousness, and ontological turn. SGEM Proceedings, 2018, Vol. 5, Iss. 6.1, pp. 201-207,
ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/61.
Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
MATURKANIČ, P., Nedoceněná velikost a nádhera stvoření, in Duchovný pastier 99/8, SSV,
Trnava 2018, ISSN 0139-861X.
MATURKANIČ, Patrik. Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam (2.vyd), V
Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7195-908-3.
MATURKANIČ, Patrik. Svátosti: viditelná znamení neviditelné skutečné spásy (2. rozšíř.vyd.), V
Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7195-971-7.
MATURKANIČ, Patrik. Základy etiky: vybrané otázky z praktické filosofie: vysokoškolská
učebnice. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2018. ISBN 978-80-87871-05-8.
MATURKANIČ, P., Wiem, to znaczy, że jestem lub nieprzezwyciężone poczucie wartości
samego siebie (refleksja antropologiczno-psychologiczna), in Humanum Międzynarodowe
Studia Społeczno-Humanistyczne, 31 (4)/2018, Warszawa 2018, s. 39-46, ISSN 1898-8431.
MATURKANIČ, P., Fenomen ludzkiego poznania przejawia się w sferze komunikacji społeczne,
in Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 29 (2)/2018, Warszawa
2018, s. 171-175, ISSN 1898-8431.
Vědecké mezinárodní konference (aktivní účast + vyžádaná přednáška):
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MATURKANIČ, P., Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku, Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre: Pojetí existence sebe sama v kontextu religiózního myšlení v prostředí severních Čech
(Nic - Něco - Někdo), 2018
MATURKANIČ, P., Trenčiansky ošetrovateľský deň, Fakulta zdravotníctva, Trenčanská
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně: Povinnosti a práva zdravotnického personálu a
jeho pozitivní vztah k nemocným (etické aspekty), 2019
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
LISÁ, L., MEDZIHORSKÝ, Š. (2018). Očakávania zamestnávateľou na kompetencie absolventov. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, 5, 2018, s. 314 – 332. ISSN 2336-825-76.
Členství v organizacích:
Českomoravská psychologická společnost, člen, Certifikovaný Europsycholog a mentor
Europsy
Česká asociace psychologů práce a organizace, místopředseda
Česká manažerská asociace, člen
Hospodářská komora ČR, člen
PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
Články ve sborníku:
SVOBODA, M. Myths in nutrition. In Life in Health 2018: Research and practice : proceedings
of the international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 126-132. ISBN: 97880-210-9178-8
SVOBODA, M., JIŘINCOVÁ, B. Emoce jako jeden z fenoménů sociálně psychologického
výcviku. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století.
Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 31-43. ISBN: 978-80-87871-03-4
JIŘINCOVÁ, B., SVOBODA, M. Sociální komunikace jako cíl a prostředek sociálně
psychologického výcviku. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro
21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 2-10. ISBN: 978-8087871-03-4
Přednáška na konferenci s mezinárodní účastí:
SVOBODA, M., BOHÁČOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Užívání návykových látek žáky základních a
středních škol. Vernířovice u Šumperka, 2018.
Mobilita – Erasmus:
SVOBODA, M.: Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychologie, Bratislava. Workshop:
Aktivizující techniky z oblasti sociálně-psychologického výcviku, 2018
Projekty – financované z grantu:
BOHÁČOVÁ A., KUBÍKOVÁ K., SVOBODA, M., „ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni“ –
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287 – Oblast: Vysokoškolská pedagogika (M. Svoboda),
Výzkum neúspěšnosti studenta na VŠ
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SVOBODA, M., „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) realizováno pod garancí FPE UP v Olomouci. Oblast:
výchova ke zdraví
SVOBODA, M., „Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí:
zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a
dramatické výchovy“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661) - oblast: dramatická výchova
BURŠÍKOVÁ, HOLEČEK, KOSÍKOVÁ, KLIMTOVÁ, LOHROVÁ, LOVASOVÁ, SVOBODA, M.,
„Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na fakultě pedagogické ZČU v Plzni“
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677)
Členství v organizacích:
Společnost pro výživu
Českomoravská psychologická společnost, sekce: Psychologie zdraví
PhDr. et Mgr. Vladimír Svoboda
SVOBODA, V., Individuální poradenství při vzdělávání dospělých., MPSV – Fond dalšího
vzdělávání, 2018
SVOBODA, V., Konference k Finanční gramotnosti dospělých., MPSV - Fond dalšího
vzdělávání., 2018
SVOBODA, V., Podpora vzdělávání dospělých imigrantů v EU., MPSV – Fond dalšího
vzdělávání, 2018
PhDr. et Ing. Jiří Stýblo, CSc.
Články v odborném tisku:
STÝBLO, Jiří. Fluktuace z hlediska personálního (3/41). Práce a mzda. WOLTERS KLUVER.
STÝBLO, Jiří. Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0-4.0 (7-8/48). Práce a mzda.
WOLTERS KLUVER.
STÝBLO, Jiří. Řízení projektových týmů (5/46). Práce a mzda. WOLTERS KLUVER.
STÝBLO, Jiří. Zvládají personalisté kompetence budoucího období? (4/45). Práce a mzda.
WOLTERS KLUVER.
Členství v odborných orgánech:
Rada expertů České manažerské asociace (poradce) - trvale
Scientific Committee of Conferencis in the Europe - garant University of Zilina, Slovak
Republic 2018
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
UHEREK, Z. (2018) Czech and Slovak Romani on the path abroad: Migration and human
personality. Romani Studies 5 (Liverpool University Press), Vol. 28, No. 1: 79–108
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IX. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných
činností
Systematická průběžná evaluace probíhá na VŠAPs už od jejího založení. V roce 2018
pokračovala činnost Rady pro vnitřní hodnocení. Stejně jako každoročně, proběhla v roce
2018 elektronicky 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 v daném semestru (odborná úroveň, srozumitelnost),

c)

hodnocení požadavků k atestaci a komunikaci pedagoga (náročnost, konzultace,
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 pedagogem. Z pravidelně prováděné analýzy
i 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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X. Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
VŠAPs je zastoupena prostřednictvím svých představitelů v řadě českých i mezinárodních
organizací:


Asociace institucí vzdělávání dospělých



Česká asociace psychologů práce a organizace



Česká manažerská asociace



Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost paliativní medicíny



Českomoravská psychologická společnost, sekce: Psychologie zdraví



People management fórum



Psychoterapeutická společnost při České lékařské společnosti



Společnost pro výživu



Unie psychologických asociací
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XI. Třetí role vysoké školy
VŠAPs se i v roce 2018 účastnila rovněž 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, společností Terezínská půda.cz a s dalšími institucemi.
Škola pokračuje ve spolupráci rovněž s knihovnami a informačními centry v Terezíně a v Litoměřicích, s Regionální televizí a časopisem Litoměřicko, časopisem Terezka, sdružením
Terezín – město změny a Pedagogicko-psychologickými poradnami v Litoměřicích
a v Roudnici nad Labem a s organizací Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Teplicích.
Další spolupráce probíhala s firmami HENNLICH, Bohemia Cargo a také ve společnostech
absolventů školy, Ing. Bc. M. Matyáše a Bc. P. Kratochvíla. V těchto organizacích studenti
absolvovali také exkurze, stáže a praxe.
Symbióza VŠAPs s regionem se odrazila také v tom, že se škola stala již počtvrté partnerem
květnového ALLFESTIVALU v Litoměřicích. Škola včetně studentů se tak aktivně zapojila
do programu festivalu, určeného pro všechny, kteří mají chuť tvořit, sdílet a inspirovat se.
Vzhledem k profilaci školy, jako vzdělávací instituce propojené s praxí a reálnými potřebami
pracovního trhu, bude dále podporována již započatá spolupráce se soukromou a aplikační
sférou. V roce 2018 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
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poznání praxe a možnost uplatnění po ukončení školy, v konkrétních případech i přímý
nástup do spolupracující organizace. VŠAPs se primárně zaměřuje na rozvoj spolupráce
s partnery v regionu Ústeckého kraje a podniká také kroky k propojení s dalšími partnery
mimo region i v zahraničí.
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Závěr
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. působí od roku 2011 v Terezíně, v Ústeckém kraji,
v regionu s nejvyšší tuzemskou nezaměstnaností. V roce 2018 promovalo dalších 35
absolventů. Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. představuje v regionu Litoměřicka
i Ústeckého kraje další možnost terciálního 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 dále
rozvíjela jako významná součást akademické obce s nadstandardními možnostmi aplikace
poznatků
do praxe.
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