
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE 
 
 

AKADEMICKÁ 409, 411 55  TEREZÍN  



Vážení uchazeči,  
 

humanitní obory tvoří nedílnou součást lidské kultury  
a civilizace.  
 

VŠAPs si vytkla za cíl rozvíjet zejména znalosti v oborech 
psychologie, interkulturalita a management a přispět tak  
k bližšímu pochopení souvislostí společenského dění.  
 
Humanitní vědy obohacují i dnešní společnost, proto stojí  
za to se jim věnovat.  
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 Studium na VŠAPs se zaměřuje na: 
    - získání vědomostí a dovedností v oboru,  
    - celkovou kvalitu osobnosti.  

 Absolvent se stává vzdělaným člověkem, schopným  
své poznání prohlubovat.  

 Je osobností, která umí pracovat s informacemi, 
reprezentovat, vyjadřovat vlastní názor a zároveň 
neupírat názory jiným.  

 Stává se osobností platnou pro společnost a schopnou 
se v dnešním světě prosadit a uplatnit. 
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   Vysoká škola aplikované psychologie otevřela  
nové možnosti studia psychologie a managementu  
v mezinárodním kontextu: 

 

 pro absolventy středních škol – maturanty formou denního 
studia, 

 pro zájemce z praxe, při zaměstnání formou kombinovaného 
studia (dálkové studium). 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 

RID ŠKOLY: 7N900 
Studijní program: B6107 
Studijní obor: 6107R034 
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 Vysoká škola aplikované psychologie je koncipována  
jako soukromá škola neuniverzitního typu.  

 

 Obsah studijního plánu je vedle teoretického základu 
orientován především na poskytnutí znalostí a dovedností,  
aplikovatelných v oblastech řízení lidských zdrojů,  
se zaměřením na personální a interkulturní management. 

 

 Studijní obor vychází ze širokého pojetí práce s lidskými zdroji, 
zahrnuje ucelenou koncepci práce s lidmi, výběr, hodnocení, 
motivaci a celkový rozvoj, s uplatněním v různých kulturách. 
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STUDIJNÍ PROGRAM A FORMY STUDIA 

Vysoká škola poskytuje studium: 
 

STUDIJNÍ PROGRAM: PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ 
MANAGEMENT 
 

 

FORMY studia 

DENNÍ STUDIUM 

KOMBINOVANÉ STUDIUM 
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VYUČUJÍCÍ 

 Pedagogický sbor školy tvoří vysoce kvalifikovaní 
vyučující - profesoři, docenti a asistenti se zkušenostmi 
na fakultách jiných vysokých škol a univerzit. 

 Úroveň studia zaručují také vybraní odborníci - 
specialisté z praxe. 
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PROČ STUDOVAT NA VŠAPs? 

Je to nová možnost jak studovat psychologii  
a management.  

Na ostatních vysokých školách je velmi malá šance  
na přijetí ke studiu psychologie.  

Každoročně se na jednotlivých školách hlásí 10-17 krát 
více zájemců, než je přijato. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 Podání platné přihlášky ke studiu na VŠAPs (on line nebo  
v papírové podobě ke stažení na www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni) 

 Zaslání strukturovaného životopisu  
(formulář ke stažení na www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni) 

 Zaslání motivačního dopisu / žádosti o přijetí ke studiu  

 Přihlášku ke studiu vytiskněte, vyplňte, podepište a naskenovanou 
pošlete spolu s dokladem o uhrazení poplatku 400,- Kč (č. účtu: 
5404010005/4000, VS: datum narození, KS: 0308) e-mailem na 
adresu info@vsaps.cz. Případně ji můžete zaslat poštou na adresu 
školy: Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409,  
411 55  Terezín. S podepsanou přihláškou pošlete ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení a 2 fotografie pasového formátu.  
Přihlásit se můžete také osobně v sídle zřizovatele (Podnikatelský 
institut PYRAMIDA, s.r.o., Karlštejnská 30, 158 00, Praha 5). 
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TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK  

 VŠAPs aktuálně přijímá přihlášky na akademický rok 
2019/2020 na prezenční a kombinovanou formu studia 
studijního programu Personální a interkulturní 
management.  

 

 Přihlásit se lze prostřednictvím on-line přihlášky na 
www.vsaps.cz  
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STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

 Studijní oddělení na VŠAPs zastupují  
    Sylva Wentová a Jitka Donef Bozděchová, 
    referentky pro studenty a zájemce o denní  
    a kombinované studium a o kurzy CŽV. 
 

 Se svými dotazy se můžete obracet e-mailem  
na adresy info@vsaps.cz a studijni@vsaps.cz,  
osobně na adrese školy: Akademická 409, Terezín,  
nebo telefonicky na č. 416 782 369, případně 727 863 424. 
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PRŮBĚH STUDIA 

Délka studia je tři roky, tj. šest semestrů.  

Studenti absolvují v průběhu studia celkem                   
10 týdnů praxe (pouze denní studenti).  

Exkurze, stáže a praxe umožní studentům získat 
praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními 
zaměstnavateli už v průběhu studia.      
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 Studenti jsou systematicky vedeni k samostatnému definování 
praktických problémů, k rozhodování a nalézání variantních 
řešení.  

 Znalosti a dovednosti si osvojují řešením případových studií a 
modelových situací, vytvářením projektů a realizací průzkumů. 
Ty budou využívat a dále rozvíjet v rámci odborných stáží  
a praxí  v průběhu studia.  

 Závěrečné bakalářské práce jsou koncipovány tak, aby měly 
solidní teoretický základ a směřovaly k možnostem praktického 
využití. Škola pro to vytvořila podmínky formou kooperace 
s mnoha firmami a institucemi v regionu, kde se realizují 
exkurze, stáže a praxe.  
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Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou  
a obhajobou závěrečné bakalářské práce. 
 

 Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají  
titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít možnost pokračovat  
v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých 
vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské 
studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs. 

 

 

ZAKONČENÍ STUDIA 

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, TEREZÍN                                                                                                   www.vsaps.cz  



PROFIL ABSOLVENTA VŠAPs 

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa:  

(všeobecné, odborné a speciální)  

 Znalosti společenskovědných disciplín, které jsou 
předpokladem pro výkon dané profese, zejména 
sociologie, psychologie, andragogiky a kulturologie. 

 Znalosti a praktické dovednosti pro odbornou aplikaci 
získaných poznatků a dovedností v oblasti personálního  
a interkulturního managementu.  

 Speciální znalosti a dovednosti pro práci se zaměstnanci 
z jiných kultur a etnik. 

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, TEREZÍN                                                                                                   www.vsaps.cz  



 Vedení personální agendy  a plánování personální práce.   

 Analýza personální situace, rozvojových a vzdělávacích potřeb a 
jejich zajišťování s ohledem na potřeby organizace a zaměstnance. 

 Dovednost připravit a realizovat pohovory. 

 Schopnost spolupracovat s dodavateli vzdělávacích a poradenských 
činností. 

 Práce s lidskými zdroji, domácími i zahraničními. 

 Dovednost efektivně komunikovat a kooperovat  
s jednotlivci, týmy a organizacemi, i v rámci  
mezinárodní spolupráce. 

 

 

KOMPETENCE ABSOLVENTA 
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 Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi. 

 Koordinátor vzdělávacích projektů (i pro příslušníky jiných národností). 

 Manažerské pozice, především HR manažer – manažer lidských zdrojů 
(po získání praxe). 

 Odborný pracovník ve veřejné a státní správě, na úřadech práce  
a v orgánech krajů, měst a obcí. 

 Odborný pracovník v organizacích neziskového sektoru a sociálních 
služeb. 

 Specialista ve výrobních, obchodních, distribučních a vzdělávacích 
společnostech.   

 Odborný pracovník na další formy spolupráce s jednotlivci,  
týmy z jiných zemí a kultur. 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
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 Školné na 1 semestr činí 24.900,- Kč 
 

 Studenti mohou získat výrazné slevy a také 
požádat o úhradu školného ve splátkách 

 

 Poskytujeme ubytovací a sociální stipendium 

 
ŠKOLNÉ 



UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ 

Studenti mohou využít velmi hezké ubytování  
za výhodnou cenu v Litoměřicích  
(hostel sv. Štěpána, 3 km od Terezína). 

Studenti s trvalým bydlištěm mimo Litoměřický okres 
mohou získat ubytovací stipendium. 
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STRAVOVÁNÍ 

Škola umožňuje studentům uplatnit 10% slevu  
na stravování v příjemném stravovacím zařízení  
v bezprostřední blízkosti školy. 

Studenti mají k dispozici plně vybavenou kuchyňku  
s možností ohřátí vlastního jídla a dostatečné prostory  
pro odpočinek a relaxaci. 

Studentům jsou v budově školy k dispozici automaty  
na nápoje (káva, čaj, čokoláda) a drobné občerstvení 
(bagety, sušenky, nápoje).  
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE 

 Pro zájemce o další zvyšování a prohlubování kvalifikace připravuje a realizuje 
VŠAPs certifikované výcviky: 
 

    - Dvousemestrální  VÝCVIK KOUČOVÁNÍ 
       Roční výcvik Koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu má 
         celkový rozsah 95 hodin a jeho absolventi mohou žádat o základní stupeň 
         akreditace u České asociace koučů. 

    - Třísemestrální  VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII 

         Třísemestrální výcvik v celkovém rozsahu 150 hodin je určen studentům s aktivním 
         zájmem o prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie. 

      - Dvousemestrální PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV 

        Dvousemestrální studium umožňuje studovat vybrané skupiny předmětů oborů CŽV. Podle svého      
        profesního zaměření , svých potřeb nebo zájmů vybrat ze 4 základních oborů CŽV. 
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ALUMNI - KLUB ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL VŠAPs 

 Posláním ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs je 
udržovat sounáležitost se všemi absolventy VŠAPs a zároveň 
se stát významnou oporou pro stávající studenty.  

 Cílem ALUMNI klubu je poskytovat studentům a 
absolventům možnosti dalšího osobního i profesního růstu, 
organizovat vzdělávací akce, společensko-kulturní akce, 
podílet se při zprostředkování exkurzí, stáží a praxí, nabízet 
a udržovat vzájemnou spolupráci. 

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, TEREZÍN                                                                                                   www.vsaps.cz  



PROSTOROVÉ A INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 Škola sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách s kompletním moderním 
vybavením a bezbariérovým přístupem.  

 Disponuje příjemnými učebnami, knihovnou, studovnou a aulou pro více 
než 100 posluchačů. 

 Posluchačům je k dispozici připojení k internetu a k interní síti s rozsáhlou 
databází výukových materiálů.  

 Pro kompletní vedení studijní agendy využívají studenti a pedagogové 
Informační systém MOGGIS. 
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VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST  

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST:  
 Účast na konferencích studentům přináší možnost vyzkoušet si vlastní 

prezentační a argumentační dovednosti a zapracovat na svém osobním 
a profesním růstu. 

 V akademickém roce 2017/2018 byl vyhlášen již 4. ročník SVOČ. 

 STUDENTSKÉ KONFERENCE a obhajoby soutěžních prací se každoročně 
konají v aule VŠAPs za přítomnosti významných pedagogů a odborníků  
z praxe. 
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ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 

 Časopis Aplikovaná psychologie / Applied Psychology vydává VŠAPs od 
akademického roku 2015/2016.  

 Jeho zaměření spočívá v publikační činnosti z oblasti aplikované psychologie 
a řadí se mezi recenzované odborné časopisy.  

 Časopis je určen odborníkům a odborné veřejnosti. Uveřejňuje články 
v českém, slovenském a anglickém jazyce.  

 Jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických 
výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi.  

 Časopis ve formátu A5 vychází s periodicitou 2 x ročně 
a je k dispozici v tištěné i elektronické podobě na 
www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.    
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 V listopadu 2017 vyšla v nakladatelství Grada publikace 

  „APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE“ (ISBN: 978-80-271-0187-0) 

Publikace se věnuje mnoha aktuálním problémům, např.: 

 krize, stres a jeho zvládání, lidské zdraví, lékařská psychologie a etika 

 pracovní výkon a jeho hodnocení, problematika volby povolání a výběru 
zaměstnanců, psychologie práce a organizace, psychologie trhu 

 sociálně psychologický výcvik a jeho výzvy pro 21. století 

 systemická psychologie, terapie, systematické poradenství a management 

 

MONOGRAFIE APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE 



NEWSLETTER 

 VŠAPs vydává 4 x ročně NEWSLETTER.   

 Newsletter přináší informace o všech důležitých aktivitách VŠAPs, plánovaných 
akcích (určených také pro širokou veřejnost) a dalších zajímavostech z různých 
oblastí aplikované psychologie. 

 Pedagogové vysoké školy prostřednictvím Newsletteru informují  
o nových knihách, publikacích a článcích.  

 Záměrem redakční rady Newsletteru je také zveřejňovat mimořádná témata, 
zpracovaná v závěrečných bakalářských prácích studentů Vysoké školy aplikované 
psychologie i vybrané příspěvky ze Studentských vědeckých konferencí. 

  
  

Zájemci o pravidelné zasílání Newsletteru se mohou 
přihlásit prostřednictvím formuláře na www.vsaps.cz  
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INSIGNIE VŠAPs 

 Vysoká škola nechala navrhnout 
a vytvořit vlastní, umělecky 
ztvárněné INSIGNIE, které 
provází všechny absolventy 
VŠAPs na slavnostních 
promocích a rovněž vítají nové 
studenty při slavnostních 
imatrikulacích. 

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, TEREZÍN                                                                                                   www.vsaps.cz  



ZE ŽIVOTA VYSOKÉ ŠKOLY 
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PŘEDNÁŠKA MUDr. Radkina HONZÁKA, CSc. 

Nestor české psychiatrie, populární a uznávaný odborník, MUDr. Radkin HONZÁK, CSc., 
přednášel před do posledního místa zaplněnou aulou VŠAPs v Terezíně dne 14. ledna 2017. 
Jeho přednáška na téma „EMOCE MÁME VŠICHNI?“ vyvolala nadšené ovace publika. 
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ZE ŽIVOTA VYSOKÉ ŠKOLY 
PŘEDNÁŠKA MUDr. Jana CIMICKÉHO, CSc. 

Zaplněná aula, skvělá atmosféra …. to byla další z cyklu přednášek na VŠAPs. 
V sobotu 22. dubna 2017 přijel do Terezína MUDr. Jan CIMICKÝ, CSc., známý český 
psychiatr, prozaik, básník a překladatel. Přednášel na téma „STRES A STRESOVÉ 
SELHÁVÁNÍ“ a podal zúčastněným užitečné informace o příčinách a projevech stresu. 



ZE ŽIVOTA VYSOKÉ ŠKOLY 
PŘEDNÁŠKA DOC. JANÁČKOVÉ 
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Známá sexuoložka, doc. PhDr. Dr. Phil. Laura 
Janáčková, CSc., přednášela před zaplněnou 
aulou VŠAPs v Terezíně dne 13. ledna 2018 na 
téma „Partnerské vztahy včera a dnes“. 



 Konferenci v říjnu 2017 uspořádala Vysoká škola 
aplikované psychologie ve spolupráci s Asociací sociálně 
psychologického výcviku (SPV) a Českou asociací 
psychologů práce a organizace na počest významného 
životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc.  

 Program konference, její průběh a celkovou organizaci 
hodnotili vystupující a všichni účastníci velmi pozitivně  
a kromě odbornosti oceňovali  také její hluboký lidský 
rozměr. Výstupem konference je elektronický sborník 
příspěvků. 

 

ZE ŽIVOTA VYSOKÉ ŠKOLY 
KONFERENCE SPV PRO 21. STOLETÍ  



ZE ŽIVOTA VYSOKÉ ŠKOLY 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Koledníci Farní charity Litoměřice navštívili VŠAPs ve dnech 
 6. a 13. ledna 2018. Děkujeme všem štědrým dárcům z řad 
studentů a pedagogů VŠAPs, kteří byli ochotni pomoci dobré  
věci a do kasiček vložili celkem 6.834,- Kč. 

Všechny tyto prostředky budly využity k zakoupení 
koncentrátoru kyslíku pro potřeby seniorů v Domově  
na Dómském pahorku v Litoměřicích.  

 



ZE ŽIVOTA VYSOKÉ ŠKOLY 
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PARTNEŘI VŠAPs 

 Podnikatelský institut 
PYRAMIDA, s.r.o. 

       (vzdělávací a poradenská společnost) 

 Grada Publishing, a.s. 
       (nakladatelství) 

 HENNLICH, s.r.o. 
       (výrobní a obchodní společnost) 

 MĚSTO TEREZÍN 
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 BOHEMIA CARGO, s.r.o. 
       (spediční společnost) 

 MOBBING FREE INSTITUT 



KONTAKTY: 
Vysoká škola aplikované psychologie 
Akademická 409 
411 55  Terezín 

E-mail: info@vsaps.cz  
Telefon: 416 782 369 
Mobil: 734 659 112 
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