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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2019

Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen VŠAPs) za rok 2019
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 2019, 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 2019 je zpřístupněna v elektronické formě na webových
stránkách školy (http://www.vsaps.cz/uredni-deska/), v tištěné formě je uložena v knihovně VŠAPs.
Činnost Vysoké školy aplikované psychologie (VŠAPs) byla zahájena na základě státního souhlasu
a udělení akreditace dne 16. května 2011. Akreditací MŠMT dne 5. května 2014 byla schválena
i kombinovaná forma studia. VŠAPs je soukromá vysoká škola, zřízená za účelem poskytování
vysokoškolského vzdělávání. Jde o neuniverzitní typ vysoké školy. V současné době je akreditovaný
v prezenční a kombinované formě studia tříletý bakalářský studijní obor „Personální a interkulturní
management“ v rámci studijního programu Humanitní studia.
Dlouhodobou vizí VŠAPs je stát se významnou vysokou školou v Ústeckém kraji, s širokou sítí partnerů
v oblasti komerční sféry i státní správy. VŠAPs si je vědoma odpovědnosti a příležitostí, které vyplývají
z naplňování tzv. třetí role v regionu Ústeckého kraje. Aktivity školy a aktivní účast zástupců školy na
mnoha regionálních akcích přispívají ke zvyšování kultivovanosti, tolerance a otevřenosti v regionu.
V roce 2019 škola přijala řadu opatření, která mají za cíl zvýšit informovanost o její působnosti
a studijní náplni. Byla podána žádost o novou akreditaci inovovaného programu Personální
a interkulturní management a byla zahájena příprava dalšího profesně zaměřeného bakalářského
programu Sociální práce. 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.
Základními hodnotami, které škola vyznává a uplatňuje, je úcta k člověku, profesionalita a respekt
k vědeckému poznání. K tomu směřuje náplň studia v bakalářských programech i v celoživotním
studiu, které studenty vede k respektu a toleranci i k odlišným hodnotám a názorům. Studenti
získávají schopnosti se ve své práci opírat o vědecky podložené poznatky a pracovat s daty a také další
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.
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I. Zajišťování kvality
Strategický záměr Vysoké školy aplikované psychologie na rok 2019 kladl v oblasti zajišťování kvality
důraz na rozvoj kvality v těchto klíčových oblastech:
a.
b.
c.
d.

evaluace vnitřních procesů školy,
kvalitní organizační a metodické vedení praxí a propojení s praxí ve výuce,
průběžná a otevřená komunikace vedení školy a studentů,
podpora adaptace studentů na studium.

a. Evaluace vnitřních procesů školy:
V souladu se zákonem o vysokých školách byla na VŠAPs zřízena Rada pro vnitřní hodnocení (RVH),
která odpovídá za procesy hodnocení kvality a navrhuje pravidla a směrnice k jejímu zajišťování,
koordinuje realizaci procesů hodnocení kvality a zveřejňuje informace o výsledcích vnitřního
hodnocení kvality. Tato zpráva je předkládána MŠMT a NAÚ. Se zprávou pracuje vedení školy při
formulaci strategických záměrů pro další období.
V roce 2019 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 a vedení školy ji průběžně
vyhodnocuje. Průběžná zpětná vazba od studentů i pedagogů ukazuje, že došlo k výraznému posunu
v oblasti organizace a vnitřní komunikace (sdílení informací ve sdíleném prostředí a zformováním
pracovních skupin a aktualizací jejich kompetencí), ale i v komunikaci směrem ven (partneři, uchazeči
o studium).
Systematická práce s hodnocením kvality na VŠAPs byla posílena zakotvením jednotných parametrů
hodnocení a začleněním procesu hodnocení do vnitřních procesů školy. RVH zpracovává zprávu
o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, a dodatky k této zprávě.
Vnitřní systém zajišťování kvality je zakotven v Pravidlech vnitřního hodnocení a zajišťování kvality.
Systém vnitřního hodnocení odpovídá potřebám VŠAPs a je v souladu s metodikou MŠMT. Vnitřní
legislativa vztahující se k procesu hodnocení a řízení kvality všech činností vysoké školy byla
aktualizována v souladu s novelou zákona o vysokých školách.
Pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností
jsou vymezeny ve Statutu a v navazujících vnitřních normách, např. ve Studijním a zkušebním řádu
VŠAPs, který byl v roce 2018 aktualizován. Detailní pokyny k zadávání a hodnocení závěrečných prací
jsou upraveny Směrnicí pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných Bc. prací na VŠAPs
a Pokynem rektora č. 201801, který určuje povinnosti pedagogů ve vztahu k výuce a upřesňuje
některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu.
Do procesu získávání zpětné vazby jsou zapojeni všichni relevantní aktéři – studenti, akademičtí
pracovníci i zaměstnanci. Studenti hodnotí kvalitu výuky v jednotlivých semestrech elektronicky.
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Výsledky jsou pravidelně projednávány na Kolegiu rektora. Další formou zpětné vazby jsou Výroční
zprávy o činnosti VŠAPs.
Na Pravidla systému zajišťování kvality navazují konkrétní činnosti, za které je odpovědný manažer
RVH. Souhrnné hodnocení probíhá jednou za 5 let. Je vždy doplněno harmonogramem konkrétních
opatření, pro postupné odstranění zjištěných nedostatků. Navazující každoroční hodnocení
především sleduje splnění a účinnost těchto opatření. V roce 2018 byl stanovený proces souhrnného
hodnocení studijního programu, který již v roce 2019 fungoval.

b. Kvalitní organizační a metodické vedení praxí a propojení s praxí ve výuce:
V žádosti o akreditaci o nový inovovaný studijní program Personální a interkulturní management
VŠAPs klade důraz na zvládnutí praktických dovedností, které jsou podloženy nezbytnými
teoretickými znalostmi.
Tohoto cíle je dosahováno:
a) Zapojením odborníků z praxe do studijního programu, kteří do výuky přinášejí reálné příklady
a problémy firem a institucí, v nichž působí.


Garantka programu, PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD., má rozsáhlé zkušenosti z praxe,
především v oblasti psychologie práce a organizace a působí jako konzultantka v oblasti řízení
a vedení lidí a personálního managementu. Silné provázání akademického zaměření a praxe
se odráží na celém studijním plánu, který garantuje. To umožňuje praktickou orientaci výuky
i u předmětů teoretického základu ZT, které garantuje osobně (Personální management I.
a II., Psychologie práce a organizace I. a II.).



Stejně tak u dalších ZT předmětů jsou garanty odborníci odpovídající požadavkům na
akademický profil, ale působící také aktivně v praxi (Mgr. Valery Senichev, Ph.D.: Základy
managementu, PhDr. Jan Gruber, Ph.D.: Sociální psychologie).



PZ předměty jsou často koncipovány jako spolupráce akademicky orientovaného pracovníka
a odborníka z praxe (např. Organizační kultura, Vedení lidí a leadership).



DP předměty pak cílí přímo na praktickou aplikaci v konkrétní oblasti: Diverzita
v organizacích, Práce s informacemi v interkulturním prostředí, Sociálně-psychologický výcvik,
Řešení konfliktů, Projektový management). Tyto předměty jsou vedeny odborníky z praxe
a jejich výstup je vždy ve formě zpracování zadání v souvislosti s praxí. Většina z DP předmětů
jsou vypsány jako povinně-volitelné a student má proto možnost prohlubovat tyto praktické
dovednosti v oblasti, kam plánuje další profesní směřování.



Více než 70 % předmětů je koncipováno jako kombinace interaktivní přednášky (která
obsahuje sdílení zkušeností z praxe od pedagogů i studentů) a semináře, na kterém studenti
řeší konkrétní zadání formou:

-

Nácvikem konkrétních hard dovedností (např. Projektový management, Psychologie práce
a organizace I. a II.).

-

Nácvikem konkrétních soft skills (Práce s odlišnostmi – Interkulturní trénink, Komunikační
dovednosti v personálním managementu, Interkulturní komunikace, Psychologie práce
a organizace I. a II.).

-

Řešením případových studií (např. Interkulturní management, Vedení lidí a leadership).
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-

Prací na projektu v oblasti zaměření předmětu (např. Diverzita v organizacích, Programy péče
o zaměstnance a employer branding).

-

Plněním konkrétních úkolů a zadání (např. Personální management I. a II. – simulační hra
Office day – měření kompetencí).

b) Specifickým přímým kontaktem s firmami při řešení seminárních prací.
Témata seminárních pracích vycházejí z úzké spolupráce s partnery školy. Tato témata jsou pak
přidělována garantům jednotlivých předmětů, kteří části z nich zpracovávají do konkrétních úkolů.
Partneři školy jsou také oslovováni, aby umožnili svým zaměstnancům s odpovídající kvalifikací, aby
se stali vedoucími ročníkové a následně bakalářské práce a vypisovali témata prací úzce související se
svojí praxí. Práce s externími vedoucími prací vyžaduje intenzivní podporu, kterou má na starosti
prorektor pro vědu a výzkum, Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. Na přelomu roku 2019/2020 jsme
zahájili spolupráci s dalšími 6 externími spolupracovníky z praxe, kteří vypsali aktuální témata prací.
Rozsáhlejší témata budou předávána do Projektové laboratoře I. a II. (alternativní forma praxe)
a řešena v projektových týmech studentů pod vedením garanta laboratoře a mentorů VŠAPs. Koncept
Projektové laboratoře umožní podílet se na projektech a programech, kterými by s velkou
pravděpodobností nebyli pověřeni jako jednotlivci na interní stáži. Práce ve skupině a pod vedením
garanta umožňuje podílet se na rozsáhlých a profesně zajímavých činnostech.
Pro 2020 jsou např. ve spolupráci s klíčovým partnerem Městem Litoměřice připravena tato témata
k realizaci projektů:
1. Participace občanů - v rámci dlouhodobě udržitelného rozvoje
2. Globální odpovědnost
3. HR: systém vzdělávání, kompetenční model, hodnocení
c) Intenzivní podporou spolupráce VŠAPs a partnerských firem v rámci praxe
Provázání s praxí vyžaduje intenzivní podporu ze strany VŠAPs, z tohoto důvodu jsme provedli
následující opatření:


Vytvoření pozice koordinátor praxe (půl úvazek), který iniciuje kontakty s partnery,
administrativně zaštituje spolupráci, má zodpovědnost za funkční komunikaci
a ve své práci postupuje v souladu s metodikou Learn to work: https://learntowork.eu/wpcontent/uploads/sites/19/2018/04/AQT_Czech.pdf.



Hledáme cesty, jak školu otevřít veřejnosti a potenciálním dalším partnerů formou např.
Akademie v akademické (pořádání odborných přednášek, seminářů a workshopů).



Spolupracujeme na pořádání eventů pro odbornou veřejnost s Městem Litoměřice (např. HR
Brunch).



Pro koordinaci a monitorování kvality praxe připravila VŠAPs Směrnici k realizaci odborných
praxí studentů Vysoké školy aplikované psychologie, která vstoupí v platnost s otevřením
prvního ročníku nově akreditovaného programu a která reflektuje současné požadavky NAÚ
a MŠMT na rozsahy praxe u profesně zaměřených oborů.
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Odkaz:
https://drive.google.com/file/d/1g5I0Ah42f2WfAzQm6FdysDf0AR99uibN/view?usp=sharing

c. Průběžná a otevřená komunikace vedení školy a studentů:
VŠAPs klade důraz na pravidelnou a otevřenou komunikaci se studenty. Jejím pilířem je semestrální
evaluace výuky, jejíž výsledky jsou zveřejněny na webu VŠAPs a na jejímž základě plánuje vedení
VŠAPs kroky ke zkvalitňování výuky a její organizace.
I v roce 2019 dobře fungoval a potřebám VŠAPs odpovídal informační systém MOGGIS, se
systematickým sdílením informací pomocí cloudového řešení. Funkční prostředí Moodle obsahující
požadavky ke studiu, studijní opory, prezentace a další materiály používané ve výuce, úkoly a testy
a video záznamy z některých přednášek umožňuje interaktivní práci studentů a rychlou zpětnou
vazbu od vyučujících i v rámci studijních skupin.

d. Podpora adaptace studentů na studium:
V roce 2019 byl rovněž 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.
VŠAPs poskytuje osobní kontakt a individuální přístup v řešení případných studijních problémů.
Z personálních důvodů nebylo v roce 2019 možné pokračovat v činnosti psychologické poradny.
Studentům byla umožněna spolupráce s externími profesionály.
Činnost klubu ALUMNI na VŠAPs v průběhu roku 2019 pokračovala obdobně jako v předchozích
letech. Aktivity klubu byly zaměřeny především na pořádání společenských akcí, které přispívají
k budování širší komunity školy.
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II. Diverzita a dostupnost
Klíčovými cíli v oblasti dostupnosti na rok 2020 bylo nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke
kvalitnímu vzdělávání. 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. 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.
VŠAPs využívá dostupné kanály komunikace k šíření dobrého jména a informací o škole. Vzhledem
k velikosti školy se velmi osvědčily dny otevřených dveří, které proběhly rovněž v roce 2019, na nichž
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 v roce 2019 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 2019 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. Možnost účastnit se
těchto akreditovaných kurzů byla v roce 2019 nabízena pedagogickým pracovníkům v regionu i mimo
něj.
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Pro rok 2020 byly připraveny kurzy CŽV v oblasti Psychologie pro osobní rozvoj, Výzkumných metod
a Statistiky.
V roce 2019 byla koncipována Akademie v Akademické, která umožňuje příznivcům školy odborné i
laické veřejnost participaci na vzdělávání formou krátkodobých rozvojových kurzů a veřejných
přednášek, včetně podvečerních setkání pro veřejnost na aktuální témata. Pracovníci školy
prostřednictvím veřejných přednášek a účastí na odborných i oborových konferencích v Ústeckém
kraji přispívají k popularizaci moderních poznatků vědy a výzkumu.
Škola je v kontaktu se zastupiteli regionu a zohledňuje strategické plány kraje. Svojí činností aktivně
podporuje strategické cíle v oblasti lidských zdrojů při práci s potenciálem lidí ve firmách a rozvojem
talentového a kariérního managementu. Jako profesně orientovaná škola klade VŠAPs důraz na
provázanost výuky a praxe, což se projevuje velmi dobrou uplatnitelností absolventů. VŠAPs
systematicky klade důraz na kompetence: komplexní řešení problémů, kritické myšlení, kreativitu,
vedení lidí, koordinaci s ostatními, emoční inteligenci, usuzování a rozhodování, orientaci na služby,
vyjednávání a kognitivní flexibilitu (https://www.researchgate.net/figure/Top-10-Skills-in-20152020-Source-World-Economic-Forum_fig1_323994818).
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III.Internacionalizace
V roce 2019 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 vybraných vyučovacích předmětů.

•

Rozšíření forem spolupráce s partnerskými vysokými školami.

•

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

Byly učiněny kroky ke zvýšení jazykové vybavenosti studentů i učitelů. V akademickém roce
2019/2020 byly uspořádány workshopy v angličtině, kde studenti prezentovali vybraná témata
a účastnili si diskuzních skupin. Workshopy byly zaměřeny na použití odborné angličtiny a prezentaci
v cizím jazyce.
Plánovaná pozice koordinátor mezinárodní spolupráce nebyla vytvořena, tuto roli zastává nový
prorektor pro vědu a výzkum doc. Maturkanič, který zahájil s intenzivní mezinárodní komunikací
a přípravou Mezinárodní vědecké konference na téma Spirituální zkušenost v kontextu moderny
a posmoderny - Interdisciplinární lektura fenoménu. Konference se koná 29. května 2020 pod
záštitou Senátu Parlamentu České republiky a za podpory regionálních partnerů (Město Litoměřice,
Město Terezín a Biskupství litoměřické).
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IV. Relevance
Vysoká škola aplikované psychologie ve své činnosti reflektuje aktuální společenský vývoj, nejnovější
vědecké poznatky a potřeby partnerů. V roce 2019 škola dál 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, dále prohloubila spolupráci 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
o 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.
VŠAPs v akademickém roce 2019/2020 rozvíjí spolupráci s klíčovými partnery, Akademií vězeňské
služby ČR a Městem Litoměřice. Několik pracovníků těchto partnerů bylo přijato k řádnému studiu
a přínosnou se jeví i společná komunikace s komunitou personalistů a podnikatelů v regionu. Velmi
úspěšné bylo pořádání společných dopoledních networkingových, inspirativních setkání. Toto
propojení má strategický význam z hlediska zvýšení povědomí o škole v regionu a využití potenciálu
školy pro budování komunit a osvětovou činnost.
VŠAPs identifikuje a segmentuje své partnery a dodavatele v souladu se strategií školy. Spolupráce
s partnery, včetně gymnázií a středních škol, ze kterých je většina zájemců o denní studium, je
založena na vzájemném respektu a oboustranné užitečnosti partnerství. Partneři a dodavatelé jsou
řízeni s ohledem na trvale udržitelný úspěch a dlouhodobé dosahování cílů VŠAPs. K dlouholetým
klíčovým partnerům VŠAPs patří především následující organizace: Sdružení profesního terciárního
vzdělávání, Česká manažerská asociace, Hospodářská komora, Česká asociace psychologů práce
a organizace, Unie psychologických asociací, Domov se zvláštním režimem v Terezíně, SENECURA
SENIORCENTRUM TEREZÍN, Národní ústav duševního zdraví, Mobbing Free Institut. Dále
spolupracujeme s firmami, z nichž k nejvýznamnějším patří: HENNLICH, Agrofert, Pharmos, TRCZ.
V rámci spolupráce se společností Virtubio si studenti mohli vyzkoušet online assessment kompetencí
požadovaných pro kancelářskou práci. Další spolupráce probíhala jako podpora sběru dat pro
výzkumný projekt mapující vývoj kompetencí v rámci studia.
Mobbing Free Institut v roce 2019 umožnil škole prezentovat se na konferenci o šikaně a v roce 2020
je plánováno zapojení studentů do tvorby osvětových materiálů a akcí.
Národní ústav duševního zdraví pravidelně zapojuje studenty VŠAPs do výzkumných projektů týkající
se stresu a psychického zdraví.
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Společnost HENNLICH patří ke strategicky významným partnerům školy a je jedním
z nejrespektovanějších zaměstnavatelů v regionu. Spolupráce s VŠAPs probíhá na bázi pravidelných
praxí i stáží. Bylo realizováno i několik výzkumných projektů, např. výzkum spokojenosti a motivace
zaměstnanců v roce 2018. Spolupráci plánujeme rozšířit a zapojit kolegy z HENNLICHu i do činnosti
Projektové laboratoře a Akademie v Akademické.
Klíčovým strategickým partnerem pro budoucnost je Město Litoměřice, jehož tajemník je také členem
Akademické rady školy a kde je plánována a předjednána rozsáhlá projektová činnost studentů
v oblasti HR i komunitních projektů, do kterých mají být zapojováni i místní občasné. Tato iniciativa
vyžaduje značnou organizační přípravu ze strany školy a je dohodnuta i aktivní podpora mentorů
(zaměstnanců města).
Pro rok 2020 projevili zájem o spolupráci s VŠAPs také další regionální města – Litvínov, Bohušovice
nad Ohří, Štětí, Dubí a Krupka – s nimiž byly připraveny a projednány smlouvy o spolupráci. Dalším
významným partnerem je Litoměřická Diecéze, která v rámci praxí zapojuje studenty do organizace
projektů, např. Noc kostelů, a zároveň vítá možnost aplikace postupů běžných ve firemní praxi, např.
výzkum spokojenosti i ve své organizaci.
V roce 2019 škola navázala strategické partnerství s Akademií vězeňské služby, jejíž vzdělávací činnost
pokrývá potřeby všech pracovníků vězeňské služby v ČR. Tento partner je velmi otevřený spolupráci
i oblasti praxí a zpracování závěrečných prací v oblasti dalších projektů (hodnocení pracovníků,
evaluace vzdělávacích programů, apod.)
Zkušenosti ze spolupráce a otevřenost partnerů ke spolupráci v mnoha oblastech vede v současné
době k úsilí školy prohlubovat partnerství a organizačně lépe podchytit stávající příležitosti. Jsou
vytvořené velmi dobré vazby s partnery v regionu a v roce 2019 VŠAPs měla uzavřeno téměř 30
bilaterálních smluv o spolupráci.
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V. 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.
Výzkumná činnost se opírá o projektovou a publikační činnost jednotlivých pedagogů a o společné
publikace. VŠAPs přispívá k tvůrčí činnosti pedagogů možností publikovat ve vlastním recenzovaném
časopise Aplikovaná psychologie / Applied Psychology, který vychází dvakrát do roka. Autoři článků
jsou akademičtí pracovníci z vysokých škol, ústavů a odborníci z výzkumných pracovišť v ČR i ze
zahraničních univerzit. V roce 2019 se podařilo rozšiřovat okruh odborných studií z dalších oblastí
aplikované psychologie. Další výzkumná činnost je založena na partnerských vztazích v regionu a je
uskutečňována na základě požadavků a potřeb partnerů školy.
Strategické záměry školy zdůrazňují především hlubší propojení školy s partnery v regionu pro
projektovou činnost a aplikovaný výzkum. Podmínky pro tuto činnost budujeme postupnými kroky,
které jsou spojené se zvyšováním ekonomického potenciálu školy a získáváním zdrojů v podobě
dotačních projektů.
V budově školy VŠAPs je knihovna a studovna. Knižní fond pokrývá studijní program a ve volném
výběru je umístěno 2274 svazků. Místní knihovna v Terezíně poskytuje meziknihovní výpůjční službu.
Elektronické databáze jsou dostupné z počítače v knihovně, pomocí vzdálených přístupů přes
Městskou knihovnu Praha. V akademickém roce 2019/2020 byl zaveden elektronický systém pro
knihovnu – Tabbybook, jenž je další funkcionalitou informačního systému Moggis, který je používán
dlouhodobě. Systém umožňuje elektronickou databázi knih a možnost rezervovat knihy online.
Kromě informačního systému byly dokoupeny do knihovny dosud chybějící svazky literatury
v povinné a doporučené literatuře programu Personální a interkulturní management.
Byli vybráni další vedoucí závěrečných prací a studenti si tak mohou volit z ještě širší škály témat,
v rámci zaměření oboru a profilu absolventa. V roce 2019 byly, v rámci zajišťování kvality, bakalářské
práce stejně jako v předchozím období kontrolovány antiplagiátorským programem. VŠAPs od roku
2019 využívá databázi závěrečných prací Thesis ke zveřejňování a kontrole originality bakalářských
prací. V případě podezření z plagiátorství se postupuje dle Disciplinárního řádu. Rektorem
ustanovená Disciplinární komise rozhodne, zda došlo ke spáchání disciplinárního přestupku.
Následně navrhne rektorovi uložení některé ze stanovených sankcí.
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VI. 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 2019 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.
Škola pokračovala v pravidelné evaluaci výuky ze strany studentů a pedagogů. Celkové výsledky
evaluace VŠAPs zveřejnila na webových stránkách a v roce 2019 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 2019
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.
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VII. Efektivní financování
VŠAPs nadále zajišťuje stabilní, transparentní a efektivní financování. VŠAPs jako soukromá škola
s omezenými možnostmi financování hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2019 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.

Praha, červen 2020
Vypracoval kolektiv pracovníků VŠAPs

Výroční zpráva o činnosti VŠAPs za rok 2019 byla projednána a schválena na Kolegiu rektora dne
29. 6. 2020.

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 2019
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
Účtárna

Prorektorka pro
studijní a pedagogickou
činnost

Prorektorka pro
rozvoj a vnější
vztahy

Prorektor pro vědu
a výzkum

Studijní oddělení

Vědecký tajemník

Informační
centrum
a studovna

Výzkumné
centrum

Tutoring

Ediční středisko

Centrum CŽV

Vědecký časopis,
odborné tisky

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 tajemnice.

Vedení vysoké školy:

Rektor:

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský

Prorektorka pro pedagogickou a studijní činnost:

Mgr. et Ing. Irena Konečná

Prorektor pro vědu a výzkum:

PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Vědecký tajemník:

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.

Členka vedení:

PhDr. Jitka Medzihorská

Tajemnice:

Renáta Šťasenková

c) Složení Akademické rady:
CZETMAYER Robert, Ing. - tajemník Městského úřadu Terezín
ČIGÁŠ Milan, Mgr. – tajemník MÚ Litoměřice – jmenován do AR dne 21. 11. 2019
HOROVÁ Eliška – zástupkyně studentů
KONEČNÁ Irena, Ing., Mgr. – prorektorka VŠAPs
KORTA Jiří, PharmDr. – Generální ředitel Pharmos, a.s.
KUČÍREK Jiří, PhDr., Ph.D. – vysokoškolský pedagog VŠAPs
KUŠKA Martin, PhDr., Ph.D. – vysokoškolský pedagog VŠAPs
LEPEŠKA Jan, PhDr., Ph.D. – vysokoškolský pedagog VŠAPs
MATURKANIČ Patrik, doc., ThDr., PhD. – prorektor VŠAPs – jmenován do AR dne 27. 2. 2019
MEDZIHORSKÝ Štefan, PhDr., Mgr. – rektor VŠAPs, předseda Akademické rady VŠAPs
PITRA Zbyněk, prof., Ing., DrSc. – vysokoškolský pedagog VŠAPs – uvolněn z AR dne 21. 11. 2019
ŠUMERA Pavel, Ing. – jednatel společnosti HENNLICH, s.r.o.
ŠVEJDOVÁ Michaela, Mgr. – jednatelka společnosti MOBBING FREE INSTITUT
TYRLÍK Mojmír, doc., PhDr., CSc. – uvolněn z AR dne 21. 11. 2019
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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.
Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. – jmenován AR 21. 11. 2019
Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D. – jmenována AR 21. 11. 2019
Adéla Veselá (studentka VŠAPs) – jmenována AR 21. 11. 2019
Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. – uvolněn AR 21. 11. 2019
PhDr. Eva Drlíková, CSc. – uvolněna AR 21. 11. 2019
Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. – uvolněn AR 21. 11. 2019
Bc. Petra Kvapilová (studentka) – uvolněna AR 21. 11. 2019

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,
akademických svobod, pospolitosti a tvořivosti a dále rozvíjet kompetence podporující dlouhodobou
uplatnitelnost absolventů na trhu práce v profesích vytvářejících svou prací přidanou hodnotu. Touto
činností chce VŠAPs také přispívat k ekonomické prosperitě a sociálnímu rozvoji České republiky,
primárně 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 kooperaci s dalšími vysokými školami a v úzké spolupráci
s lokálními i zahraničními partnery.
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Hodnoty VŠAPs:
1. Úcta a odpovědnost k trvale udržitelnému životu a rozvoji / trvalá udržitelnost
2. Respekt k člověku, jedinečnosti a rozmanitosti
3. Akademické svobody
4. Pospolitost
5. Aplikace vědeckých poznatků
6. Vysoká profesionalita a praktické zaměření

Strategické cíle
V roce 2019 měla VŠAPs tyto strategické cíle:
Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality


Fungování systému vnitřního hodnocení kvality



Realizace CŽV aktivit



Realizace adaptačního kurzu



Realizace mentoringového kurzu pro akademické pracovníky



Spolupráce s klubem ALUMNI

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost


Renovace webových stránek



Zvýšení funkčnosti bezdrátového připojení na škole



Podporovat přípravu distančních kurzů a vytváření online nástrojů



Pokračovat v realizaci CŽV



Ustanovení nového koordinátora pro činnost klubu ALUMNI

Prioritní cíl 3: Internacionalizace


Vyhledání partnerské vysoké školy vhodné pro studenty VŠAPs



Příprava podmínek pro zavedení výuky v angličtině u vybraných vyučovacích předmětů



Rozšíření formy 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


Uzavření smluv o spolupráci s dalšími 10 společnostmi



Zahájení vedení praxí dle nově vytvořené metodiky



Zahájení pravidelných kulatých stolů s partnery z praxe



Zahájení činnosti Inovační laboratoře jako nepovinného předmětu



Podpora účasti školy na akcích v regionu, kde je možné prohlubovat partnerství

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


Posilování image školy, jejíž výuka je prakticky orientována a vycházející z nejnovějších
vědeckých poznatků, je však současně také podložena výsledky vlastní výzkumné a další
odborné činnosti



Zvýšení kvality výuky a výzkumu v přímém vztahu k potřebám praxe a s ohledem na uplatnění
absolventů v praxi



Zvýšení publikačních aktivit a vydávání vlastních studijních a odborných textů



Získávání vlastních výzkumných grantů nebo zapojení do grantů jiných subjektů

Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech


Dále zveřejňovat výsledky evaluace výuky



Zahrnout evaluaci výuky do individuálních hodnotících pohovorů s pedagogy



Vznikne pracovní skupina, jejímž cílem bude připravit podklady pro vytvoření nového
studijního programu



Připravit a realizovat střednědobý marketingový plán

Prioritní cíl 7: Efektivní financování


Pokračovat v realizaci dlouhodobého plánu oprav, úprav a rozšiřování prostor VŠAPs



Dále zvyšovat úroveň infrastruktury informačních technologií



Zpracování a podání žádosti o získání grantu z OP VVV v roce 2019
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f) Vnitřní předpisy školy:
Revidované vnitřní předpisy VŠAPs registrované odborem vysokých škol MŠMT:
1. Studijní a zkušební řád VŠAPs – datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
2. Disciplinární řád VŠAPs – datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
3. Stipendijní řád – 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 – datum registrace odborem vysokých škol MŠMT
24. 4. 2019
6. Řád celoživotního vzdělávání VŠAPs – datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4.
2019
7. Statut VŠAPs – datum registrace odborem vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019
8. Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VŠAPs – datum registrace odborem
vysokých škol MŠMT 24. 4. 2019

V roce 2019 byly vytvořeny vnitřní předpisy a opatření:
9. Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných bakalářských prací na VŠAPs –
účinná od 20. 5. 2019
10. Provozní řád knihovny a studovny VŠAPs – účinný od 30. 10. 2019
11. Vnitřní mzdový předpis – účinný od 22. 11. 2019

Pokyny a ustanovení rektora VŠAPs v roce 2019:


č. 201908: Pokyn, který upravuje vedení VŠAPs (28. 2. 2019)



č. 201909: Pokyn, kterým bylo vyhlášeno 3. kolo přijímání uchazečů ke studiu pro akademický
rok 2019/2020 (1. 7. 2019)



č. 201910: Pokyn, kterým bylo vyhlášeno 3. kolo přijímání uchazečů ke studiu pro akademický
rok 2019/2020 (19. 8. 2019)



č. 201911: Pokyn, kterým byly upraveny možnosti a podmínky přesunu předmětů do dalšího
ročníku (1. 9. 2019)



č. 201912: Pokyn, kterým jsou umožněny studentům platby prostřednictvím platebního
terminálu (1. 10. 2019)



č. 201913: Uvolnění členů z Rady pro vnitřní hodnocení na základě usnesení AR (22. 11. 2019)
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č. 201914: Kooptace nových členů Rady pro vnitřní hodnocení na základě usnesení AR (22. 11.
2019)



č. 201915: Jmenování členů státnicových komisí od akademického roku 2019/2020 (22. 11. 2019)



č. 201916: Složení členů Akademické rady VŠAPs od akademického roku 2019/2020 (22. 11.
2019)

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 2019
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)
Navazující
Bakalářské Magisterské magisterské Doktorské
studium
studium
studium
studium
P
K/D P K/D
P K/D
P K/D

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
VŠAPs*
Široce vymezené obory ISCED-F
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a informační
vědy
Obchod, administrativa a právo
Přírodní vědy, matematika a statistika
Informační a komunikační technologie
Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby
VŠAPs celkem

kód
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
X

CELKEM

0
0
0
1

1

1

1

2
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
2

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
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VŠAPs nenabízí studium v cizích jazycích, nemá studijní programy společně uskutečňované s jinou
vysokou školou, s veřejnou výzkumnou institucí či 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.
b) Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Provázání s praxí a podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů má intenzivní
podporu ze strany vedení VŠAPs. Představitelé VŠAPs jsou v pravidelném kontaktu s představiteli
státní správy a zástupci firem v Ústeckém kraji, jsou členy a kooperují s Hospodářskou komorou
a Českou manažerskou asociací. Úzce spolupracují s profesními organizacemi Českomoravskou
psychologickou společností, Českou asociací psychologů práce a organizace a jejím prostřednictvím
také s Unií psychologických asociací ČR. Ve spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ)
v Bratislavě proběhl výzkum požadavků zaměstnavatelů na způsobilosti, dovednosti a kompetence
absolventů publikovaný v recenzovaném vědeckém časopise Aplikovaná psychologie / Applied
Psychology, vydávaným VŠAPs.
Získané názory a podněty byly reflektovány při aktualizaci studijního programu Personální
a interkulturní management. I díky těmto vstupům bylo vedením školy rozhodnuto přepracovat
stávající obor Personální a interkulturní management do formy profesně orientovaného programu.
V žádosti o akreditaci o nový studijní program Personální a interkulturní management VŠAPs klade
důraz na zvládnutí praktických dovedností, které jsou podloženy nezbytnými teoretickými znalostmi.
Tohoto cíle je dosahováno:
1) Zapojením odborníků z praxe do studijního programu, kteří do výuky přinášejí reálné příklady
a problémy firem a institucí, v nichž působí.
2) Specifickým přímým kontaktem s firmami při řešení seminárních.
3) Intenzivní podporou spolupráce VŠAPs a partnerských firem v rámci praxe.
Více k jednotlivým bodům v hlavní části Výroční zprávy o činnosti VŠAPs za rok 2019.
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c) 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.
Založení Akademie v Akademické: na podzim 2019 byl širší odborné veřejnosti, studentům
a absolventům VŠAPs představen projekt vysoké školy v Terezíně jako „Centra vzdělávání v ústeckém
kraji“. Jeho součástí je realizace klubových setkání pro veřejnost, pravidelná setkávání s významnými
osobnostmi, workshopy pro studenty a veřejnost, dlouhodobé výcviky a kurzy celoživotního
vzdělávání a firemní vzdělávání, včetně pořádání odborných konferencí.
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)
Kurzy orientované na
výkon povolání
do
od 16
15 do 100 více než
hod
hod 100 hod

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Široce vymezené obory ISCED-F
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy
Obchod, administrativa a právo
Přírodní vědy, matematika a statistika
Informační a komunikační technologie
Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní
podmínky
Služby
CELKEM

Kurzy zájmové
do od 16
15 do 100 více než
hod
hod 100 hod U3V

kód
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
X

CELKEM
0
0
0
3
0
0
0
0
0

3

0

0

0

0

0

3

0
0
3

0

26

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.

Kurzy orientované na
výkon povolání

Kurzy zájmové

od 16
od 16
do 15 do 100 více než do 15 do 100 více než
hod
hod 100 hod hod
hod 100 hod U3V
Široce vymezené obory ISCED-F
kód
Programy a kvalifikace – všeobecné
vzdělání
00
Vzdělávání a výchova
01
Umění a humanitní vědy
02
Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
03
Obchod, administrativa a právo
04
Přírodní vědy, matematika a statistika
05
Informační a komunikační technologie
06
Technika, výroba a stavebnictví
07
Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
08
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky
09
Služby
10
CELKEM*
X

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

57

57

57

57

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 2019 studovalo na VŠAPs 33 studentů v denní formě studia a 170 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 elektronický 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.
VŠAPs
Široce vymezené obory ISCED-F
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a informační
vědy
Obchod, administrativa a právo
Přírodní vědy, matematika a statistika
Informační a komunikační technologie
Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby
VŠAPs celkem
Z toho počet žen na Fakultě 1
Z toho počet cizinců na Fakultě 1

kód
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
X
X
X

0
0
0
33

33
28

170

170
129

203
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
203
157
0

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 3.2 Studenti samoplátci (počty studií)

Tab. 3.1: Studenti samoplátci ** (počty studií)
Vysoká škola aplikované psychologie,
s.r.o.
VŠAPs
Široce vymezené obory ISCED-F
Programy a kvalifikace – všeobecné
vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
Obchod, administrativa a právo
Přírodní vědy, matematika a statistika
Informační a komunikační technologie
Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby
VŠAPs celkem

Bakalářské
studium
P
K/D

Magisterské
studium
P
K/D

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

Doktorsk
é studium CELKEM
P
K/D

kód
00
01
02
03
04
05
06
07

0
0
0
33

170

203
0
0
0
0

08

0

09
10
X

0
0
203

33

170

0

0

0

0

0

0

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 2019 bylo 14,5 % 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 2019 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

Bakalářské studium
CELKE
P
K/D
M

12,0% 17,0%
12,0% 17,0%

Magisterské
studium
K/ CELKE
P D
M

P

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

K/D

K/D

CELKEM P

CELKEM

14,5%
14,5%

CELKE
M

14,5%
14,5%

VŠ CELKEM
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.
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) Počet pravomocných rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky:
V roce 2019 nedošlo k žádnému rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky na VŠAPs.
c) 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.
d) Vlastní/specifické stipendijní programy:
Vysoká škola v současnosti neposkytuje vlastní stipendijní programy.
e) Poskytované poradenské služby:
Pro studenty se specifickými potřebami učení jsou k dispozici odborníci z řad pedagogů školy
a problémy řeší individuálně.

f) Podpora studentů se specifickými potřebami:
V roce 2019 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) je
k dispozici výtah a bezbariérové prostory školy.
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g) 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.
h) 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 (viz tabulka 3.4).

Tabulka 3.4 Stipendia studentům podle účelu

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

11

5400

11

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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i) 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 2019 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 aplikované
psychologie, s.r.o.
VŠAPs
Široce vymezené obory ISCED-F
Programy a kvalifikace – všeobecné
vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
Obchod, administrativa a právo
Přírodní vědy, matematika a
statistika
Informační a komunikační
technologie
Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o
příznivé životní podmínky
Služby
VŠAPs celkem

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

CELKEM

K/D

kód

Z toho počet žen na Fakultě 1

00
01
02
03
04

0
0
0
4
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35
0

05

0

06
07

0
0

08

0

09
10
X

4

31

0
0
35

X

1

27

0

0

0

0

0

0
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Z toho počet cizinců na Fakultě 1
X
1
1
P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické osoby)
v období 1. 1. – 31. 12.

a) Spolupráce školy s absolventy:
Činnost klubu ALUMNI na VŠAPs v průběhu roku 2019 pokračovala obdobně jako v předchozích
letech. Aktivity klubu byly zaměřeny především na pořádání společenských akcí, které přispívají
k budování širší komunity školy.
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
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a praxí. Dále také nabízení a udržování vzájemné spolupráce a poskytování informací o činnosti
Alumni klubu.
V roce 2019 se uskutečnila odborná konference a workshop na téma Elektromobilita a energetika,
kterou připravil a organizoval absolvent VŠAPs, Ing. Bc. Mirek Matyáš, ve spolupráci s Asociací pro
elektromobilitu ČR, Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně a Ministerstvem průmyslu
a obchodu.
Absolventi VŠAPs jsou prostřednictvím facebooku a pravidelným rozesíláním elektronického
Newsletteru informováni o akcích Akademie v Akademické.
Někteří absolventi díky ukončení studia na VŠAPs dokázali změnit svou původní profesi nebo začali
podnikat. Část pokračuje v magisterském studiu na jiných vysokých školách, nebo absolvovali či
absolvují na VŠAPs další kurzy a výcviky v rámci CŽV, např. výcvik v koučinku, kurz Rogersovské
psychoterapie nebo semináře a workshopy v rámci Akademie v Akademické. Absolventi uvádí, 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 zaměstnatelnosti 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

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole
Bakalářské studium

Magisterské studium

Počet
Vysoká škola
Počet Počet
zápisů
aplikované
uchapřiPočet
ke
psychologie, s.r.o.
zečů hlášek přijetí studiu
VŠAPs
Široce vymezené
obory ISCED-F
kód
Programy a
kvalifikace –
všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní
vědy
Společenské vědy,
žurnalistika a
informační vědy
Obchod,
administrativa a
právo
Přírodní vědy,
matematika a
statistika
Informační a
komunikační
technologie
Technika, výroba a
stavebnictví
Zemědělství,
lesnictví, rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální
péče, péče o příznivé
životní podmínky

Počet
přijetí

Počet
zápisů ke
studiu

0

0

0

Počet
uchazečů

Počet
přihláše
k

Počet
uchazečů

Počet
zápisů
ke
studiu

0

0

0

Doktorské studium

Počet
uchazečů

Počet
přihláše
k

Počet
přijetí

0

0

Počet
zápisů
ke
studiu

00
01
02
171

113

87

Fakulta celkem
171
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

113

87

Služby

Počet
uchazečů

Počet
přihláše
k

Navazující magisterské
studium

03

171

04
05
06
07
08
09
10
X

0
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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

Počty žen

5,0

1,0

4,0

7,0

12,0

CELKEM

19,5

0 1,5

8,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 5,0

14,5

5,0

0 1,0

4,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 7,0

12,0

Celkem žen

Ostatní vědečtí,
výzkumní a vývojoví
pracovníci****

14,5

Vědečtí pracovníci
nespadající do
ostatních kategorií

5,0

Post-doktorandi
("postdok")

8,0

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

1,5

Lektoři

9,5

CELKEM
akademičtí
pracovníci

Asistenti

VŠAPs

Vysoká škola
aplikované
psychologie,
s.r.o.

Profesoři

Odborní asistenti

Vědečtí pracovníci

Docenti

Akademičtí pracovníci

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované
období od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní
doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu
Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých
pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen
pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům
mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se
přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).
Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.
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Tabulka 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

0

0

1
1

1

2
6
1

3
1

2

2
1 11

4

2
1
2
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

z toho ženy

CELKEM

Ostatní
ženy

CELKEM

ženy

Vědečtí pracovníci
nespadající do
ostatních kategorií

CELKEM

ženy

CELKEM

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

CELKEM

ženy

Lektoři
ženy

CELKEM

Asistenti

Vědečtí pracovníci**

ženy

CELKEM

ženy

Odborní
asistenti
CELKEM

Docenti
ženy

CELKEM

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
zaměstnanci*
ženy
****
CELKEM

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

2
1
2
2

2 2
3 1
9 5
4 4
0 0
2 0
7 20 12

Pozn.: * = Uvede se celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru,
bez zahrnutí osob pracujících na DPP a DPČ. Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů dle občanského zákoníku, které mají
charakter nákupu služeb.
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu
Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých
pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí
uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá
pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se
přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).
Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.
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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/z
toho ženy

VŠAPs

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

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

doc.

ostatní

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy
1

1

1
0

0

2

1

5

1

1

1

3

1

2

1

8

2

3

2

0

0

0
7/3
0
6/2
0
13 / 5

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.
VŠAPs

Kvestor/
Tajemník
**

Správní
rada

Ředitel ústavu,
vysokoškolského
zemědělského
nebo lesního
statku

Vedoucí pracovník
katedry/institutu/
výzkumného
pracoviště****

Vedoucí
pracovníci
CELKEM

Rektor/
Děkan

Prorektor/
Proděkan

1

3

1

5

2

1

3

z toho ženy

Akademický senát

Vědecká/
umělecká/
akademická rada

Pozn.: ** = podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.
Pozn.: *** = pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro
poskytování informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb.
Pozn.: **** = vyjmenovaná a obdobná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další
tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb.,
spadající pod součást vysoké školy.

a) Kariérní řád:
Vysoká škola vzhledem k počtu zaměstnanců v současné době nemá zpracovaný kariérní řád pro své
akademické pracovníky. Pozice ve vedení školy jsou v současnosti obsazeny a v záměru vedení je
vypracovat plány následnictví. Motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců dle výsledků nejsou
zatím zavedeny systémově.
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b) Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků:
V roce 2019 škola implementovala Microsoft Office 365 jako nástroj pro e-mailovou komunikaci
a začala s využíváním dalších funkcionalit vhodných pro komunikaci se studenty a pro výuku.
Pedagogové jsou pravidelně interně proškolováni na využívání tohoto nástroje, který je uplatnitelný
pro zadávání průběžných úkolů a jejich kontrolu, streamování přednášek do studijních skupin,
webináře apod. V roce 2019 se členové vedení VŠAPs pravidelně účastnili vzdělávání a diskuzních
skupin v rámci Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. - SPTV (Czech Association of Schools
of Professional Higher Education - CASPHE).

c) Genderová rovnost:
VŠAPs vychází vstříc potřebám svých zaměstnanců rovnoprávně (mužů i žen), 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 tak je
individuálním způsobem řešena i genderová problematika. Z celkového počtu 13 interních pedagogů
je 5, tj. 38,5 % žen.
Vyžadujeme dodržování interního dokumentu „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, vědecko-výzkumné a organizační. Poskytuje také základní
orientaci pro identifikaci nevhodného či nepřípustného jednání a napomáhá při hledání vhodného
východiska z problémových situací.

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
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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.
O uvedené problematice jsou informování všichni studenti již 1. ročníku v rámci adaptačního
soustředění. Stejně tak všichni zaměstnanci na pravidelných pedagogických radách a celoškolních
mítincích.
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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 2019 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) Podpora zahraniční mobility akademických a neakademických pracovníků
V roce 2019 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+.
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•

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.

Byly učiněny kroky ke zvýšení jazykové vybavenosti studentů i učitelů. V akademickém roce
2019/2020 byly uspořádány workshopy v angličtině, kde studenti prezentovali vybraná témata
a účastnili si diskuzních skupin. Workshopy byly zaměřeny na použití odborné angličtiny a prezentaci
v cizím jazyce.

c) Integrace zahraničních členů akademické obce do svého života
S ohledem na velikost školy škola nezaměstnává zahraniční pracovníky.

d) Aktivity posilující internacionalizaci
V roce 2019 začala intenzivní příprava Mezinárodní vědecké konference na téma Spirituální
zkušenost v kontextu moderny a postmoderny - Interdisciplinární lektura fenoménu. Konference se
koná 29. května 2020 pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a za podpory regionálních
partnerů (Město Litoměřice, Město Terezín a Biskupství litoměřické).
V současné době VŠAPs má navázánu spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ)
na Slovensku, se kterou byl realizován projekt KEGA 003PEVŠ-4/2018, mapující požadavky
zaměstnavatelů na absolventy.
Na rok 2020 byla předjednána spolupráce s dalšími dvěma zahraničními univerzitami (UKF: Nitra
– Slovenská republika a Collegium Humanum: Varšavská univerzita managementu – Polsko).
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VIII. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
a) Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací
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.
b) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na vysoké škole
V roce 2019 se studenti podíleli na výzkumu Význam a uplatnění asertivity v průběhu dětství, dospělosti
a stáří, za dospělou část populace (PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský, 2019).
Studenti byli vyzváni k účasti na kvalitativním výzkumu na téma konflikty a emoce, který bude publikován
v roce 2020 (zpracovávají Ing. Radmila Trnková Lorencová Ph.D. a Ing. Mgr. Irena Konečná).

c) Získané účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
Vysoká škola nezískala v roce 2019 finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace. Z tohoto důvodu
nebyla projektová činnost řízena přímo vysokou školou. VŠAP se přihlásila formou LOI (Letter of
Intent) k tomu stát se externím aplikačním garantem navrhovaného projektu „Vývoj a implementace
nástroje k měření přenositelných pracovních kompetencí studentů vysokých škol“, jehož hlavním
uchazečem je Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
d) Podpora studentů doktorských studijních programů
VŠAPs nemá akreditovaný žádný doktorský ani magisterský studijní program.

e) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Vysoká škola propojuje vzdělávací a tvůrčí činnosti, zejména v oblasti aplikace získaných studijních
poznatků do praxe. Subjekty aplikační sféry 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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V roce 2019 byla připravena ve spolupráci s klíčovým partnerem Městem Litoměřice tato témata k realizaci
projektů:
1. Participace občanů - v rámci dlouhodobě udržitelného rozvoje
2. Globální odpovědnost
3. HR: systém vzdělávání, kompetenční model a hodnocení

f) Podpora horizontální (tj. mezisektorové) mobility studentů a akademických pracovníků
VŠAPs v současnosti nemá stanovena konkrétní opatření ke koordinaci mezisektorové mobility
studentů. VŠAPs dlouhodobě činí kroky k implementaci na kompetence orientovaného kurikula,
zaměřeného na klíčové kompetence definované na konferenci Davos 2016, jež jsou považovány
za základ pro pracovní uplatnění v současné době. Jde o tyto kompetence: komplexní řešení
problémů, kritické myšlení, kreativita, vedení lidí, koordinace s ostatními, emoční inteligence,
usuzování

a

rozhodování,

orientace

na

služby,

vyjednávání

a

kognitivní

flexibilita

(https://www.researchgate.net/figure/Top-10-Skills-in-2015-2020-Source-World-EconomicForum_fig1_323994818). Uvedené kompetence jsou rozvíjeny ve vztahu k jednotlivým odborným
oblastem připravovaných studijních programů – managementu, psychologie, interkulturality
a sociální práce.

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
Osoby nemající pracovně právní vztah s
školou nebo její součástí
vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
Počet osob
Počet osob
podílejících se
Počet osob
Počet osob
podílejících se
Počet osob
podílejících se
na vedení
podílejících podílejících se
na vedení
podílejících se
na výuce
závěrečné práce se na praxi
na výuce
závěrečné práce na praxi***
13
2
1
1
5
13
0
1
0
1
5
2
0
0
0
0
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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).

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)

Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.

Počty
Bakalářské studium
studijních
oborů/
Akademi- Profesní
programů
cký profil
profil

VŠAPs
CELKEM

1
1

Počty aktivních studií
Magisterské
Navazující
studium
magisterské studium
Akademi- Profesní Akademický profil
profil
cký profil

Profesní
profil

39
39

Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 1 měsíce.
Pozn.: *** = Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru, přičemž se může
jednat o součást některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe.

Akademičtí pracovníci také vypisují bakalářské práce na témata, kterým se výzkumně věnují.
To umožňuje studentům podílet se aktivně na výzkumných aktivitách pracoviště. Klíčovým
strategickým partnerem pro budoucnost je Město Litoměřice, jehož tajemník je také členem
Akademické rady školy a kde je plánována a předjednána rozsáhlá projektová činnost studentů
v oblasti HR i komunitních projektů, do kterých mají být zapojováni i místní občasné. Tato iniciativa
vyžaduje značnou organizační přípravu ze strany školy a je přislíbena i aktivní podpora mentorů
(zaměstnanců města).
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Další oblastí je pořádání konferencí. V roce 2019 byly realizovány následující konference (viz tabulka
8.1).:
 Odborná konference a workshop na téma Elektromobilita a energetika, kterou připravil
a organizoval absolvent VŠAPs, Ing. Bc. Mirek Matyáš, ve spolupráci s Asociací pro elektromobilitu
ČR, Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně a Ministerstvem průmyslu a obchodu dne
9. 3. 2019.
 Konference Psychologie práce a organizace 20. 6. 2019 (spolupořadatelství s Českou Asociací
psychologie práce a organizace.)

Tabulka 8.1 Konference (spolu)pořádané

Tab. 8.1: Konference (spolu)pořádané vysokou

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

S počtem
účastníků vyšším
než 60
2
2

Mezinárodní
konference
0

V roce 2019 se VŠAPs podílela prostřednictvím aktivního zapojení akademických pracovníků také na
realizaci následujících významných konferencí:
 Partnerství na konferenci EMCC: Koučink a mentoring pro rozvoj organizací i společnosti
(6. – 7. 6. 2019), příspěvek na téma Koučování týmů na základě průzkumu kultury organizace
na mezinárodní konferenci přednesla Ing. Mgr. Konečná, prorektorka VŠAPs.
 Spoluúčast na mezinárodní konferenci na téma důstojné pracoviště ve veřejné správě dne 7. 11.
2019, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v rámci projektu
Důstojné pracoviště ve veřejné správě. VŠAPs byla aktivně zapojena, pedagogové VŠAPs se podíleli
na tvorbě edukačních elektronických výstupů a online webináře. Na konferenci vystoupil
v panelové diskusi odborníků PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs a příspěvek na
konferenci na téma Vedoucí pracovník a jeho zodpovědnost za důstojné pracoviště přednesla Ing.
Mgr. Irena Konečná, prorektorka VŠAPs.
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Knihovna školy
Jako důležitý zdroj pro studentskou tvůrčí a vědeckou činnosti slouží knihovna školy, která je studenty
široce využívána a je 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
340
340
2274
2274
0

5
3

Publikační, tvůrčí a další odborná činnost pedagogů VŠAPs v roce 2019
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 2019:
PhDr. Miloslav Čedík
Přednášková činnost a aktivní účast na konferencích:
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků - „Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga “ – přípravná a lektorská
činnost na téma: „Žák se specifickými poruchami chování (SPCH) – ADHD, ADD řešení problémů
v souvislosti se vzděláváním, konkrétní možnosti podpory žáka, rodiny a pedagogů, kompetence
asistenta pedagoga a specifika práce – praktické rady, doporučení a zkušenosti.“ Praha: 6. 4. 2018,
10. 5. 2018, 1. 11. 2018, 3. 11. 2018, 27. 4. 2019, 23. 5. 2019, 28. 11. 2019.
Služby pro rodinu, vzdělávání pěstounů na téma: Výchovné vedení, prevence a pomoc I., Sokolov 23.
3. 2019, Výchovné vedení, prevence a pomoc II., Klášter Teplá 14. 9. 2019.
Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků –
vedení kasuistického semináře: Žáci s dominantní poruchou emocí a chování v pedagogické praxi,
Praha 21. 10. 2019.
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KREATOS a Husitská teologická fakulta UK v Praze – 7. Arteterapeutická konference s mezinárodní
účastí – „Vztah, láska a péče o duši v arteterapii a filosofii“, Praha 1. - 2. 11. 2019.
Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) – konference:
Den se školní psychologií. Téma konference: „ZAMĚŘENO NA UČITELE“, Praha, 30. 1. 2019.
Konference projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Konference pod záštitou MUDr. Jiřího Běhounka,
předsedy Komise Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě a Plk. Mgr.
Jana Švejdara, policejního prezidenta, budova Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4,
4. 2. 2019.
Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy – odborný
seminář „Domácí násilí – 15 let od účinnosti trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí“,
Praha 11. 12. 2019.
PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Elektronické dokumenty:
FONVILLE, Alexandra a Jan GRUBER. Trainees, jak vybrat, aby vydrželi? Firemní vzdělávání [online].
2019, roč. 3, č. 3. ISSN 2533-6479. Dostupné z: https://www.firemnivzdelavani.eu/archiv.
GRUBER, Jan. Jak se naučit pracovat z domova. Firemní vzdělávání [online]. 2019, roč. 3, č. 4. ISSN
2533-6479. Dostupné z: https://www.firemnivzdelavani.eu/archiv.
GRUBER, Jan. Jak se naučit řídit tým, který pracuje z domova? Firemní vzdělávání [online]. 2019, roč.
3, č. 5. ISSN 2533-6479. Dostupné z: https://www.firemnivzdelavani.eu/archiv.
GRUBER, Jan. In: Tři mušketýři: motivace a vedení týmu [online]. 18.09.2019. Dostupné z:
http://tresconsulting.cz/videa/. Kanál uživatele Tres consulting.
Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
JANÁČKOVÁ, Laura. Chronická onemocnění léčba změní. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 104. ISBN 97880-204-5491-1.
PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D.
JIŘIŠTOVÁ, Diana. Vybraná specifika smyslového vnímání u lidí s poruchou autistického spektra. In:
Aplikovaná psychologie. Terezín: VŠAPs, 2019, roč. 4, č. 6, s. 409-423. ISSN 2336-8276.
Ing. Mgr. Irena Konečná
Aktivní účast na konferencích v roce 2019:
Konference důstojné pracoviště MPSV: Vedoucí pracovník a jeho zodpovědnost za důstojné
pracoviště
EMCC Koučink a mentoring: Firemní kultura a koučování
Devops Day konference, Gopas: Skvělý tým nespadne z nebe
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PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
KUČÍREK, Jiří. Karl Jaspers a jeho zásadní příspěvek k obecné psychiatrii. In: Aplikovaná psychologie.
Terezín: VŠAPs, roč. 4, č. 6, 2019, s. 441-455. ISSN 2336-8276.
KUČÍREK, Jiří: Psychosomatika u dětí a dospívajících. In: Vox pediatrie. Časopis praktických lékařů
pro děti a dorost. Praha: SPLDD, roč. 20, č. 3, 2019, s. 14-24. ISSN 1213-2241.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
TRNKA, R., I. CABELKOVA, M. KUŠKA a T. NIKOLAI. (2019). Cognitive decline influences emotional
creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93-101). [WEB OF SCIENCE IF (2018) =
1,13. Category: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, Q3] (20 %).
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)

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
LEPEŠKA, Jan. Dějiny novověku pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 2019, s. 108. ISBN 978-80246-4463-9.
Členství:
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, sekce Česká společnost paliativní medicíny
Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
MATURKANIČ, Patrik. Pojetí existence sebe sama v kontextu religiózního myšlení v prostředí
severních Čech (Nic – Něco – Někdo). In: KONDRLA, Peter a Eva ĎURKOVÁ. (eds.). Aktuálne trendy
v religiozite na Slovensku: zborník príspevkov z vedeckého seminára. Nitra: UKF, 2019, s. 117-129.
ISBN 978-80-558-1426-1.
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, Certifikovaný Europsycholog a mentor Europsy
MEDZIHORSKÝ, Štefan. Význam a uplatnenie asertivity v priebehu detstva, dospelosti a staroby. In:
Zborník z medzinárodnej konferencie: Čo nás (ešte) čaká a nemine? Výzvy pre psychológiu v detstve,
dospelosti a v starobe (21. 10. 2019). Bratislava: SPS a ČPS, s. 16-29. ISBN 978-8-8127-254-7.
Členství v organizacích:
Českomoravská psychologická společnost – člen
Česká asociace psychologů práce a organizace, místopředseda
Česká manažerská asociace, člen
Hospodářská komora ČR, člen

PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
SVOBODA, Michal. Psychoterapie v léčbě obezity. In: 8. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu
Vánoce a zdraví 04.12.2019. Olomouc: PF UP v Olomouci, 2019.
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SVOBODA, Michal. Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání. In: Psychológia inkluzívnej
školy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22. 10. 2019. Žilina: IPV, 2019, s. 161169. ISBN 978-80-89902-13-2.
Členství v organizacích:
Společnost pro výživu
Českomoravská psychologická společnost, sekce: Psychologie zdraví
Ing. et Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
ŘÍHOVÁ, Pavla a Milan SVOBODA. Reliability of Investment Recommendations. In: Proceedings of the
16th International Scientific Conference. Brno: MU, 2019, s. 471-479. ISBN 978-80-210-9337-9. (50
%).
Mgr. Daniel Šimsa, Ph.D.
ŠINDELKA, Milan a Daniel ŠIMSA. Spontaneous emission from nonhermitian perspective: complex
scaling of the photon coordinates. Mol. Phys. 117, 1989, 2019.
doi.org/10.1080/00268976.2019.1570368 (50 %).
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IX. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
Systematická průběžná evaluace probíhá na VŠAPs už od jejího založení. V roce 2019 pokračovala
činnost Rady pro vnitřní hodnocení. Stejným způsobem jako každoročně proběhla v roce 2019
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
Vysoká škola v roce 2019 učinila významné kroky pro rozšíření svého významu v nadregionálním
měřítku. Byly navázány partnerské vztahy s kolegy z Polska a Slovenska a jako konkrétní výstup této
spolupráce bylo odsouhlaseno uspořádání mezinárodní vědecké konference na téma Spirituální
zkušenost v kontextu moderny a postmoderny v roce 2020.

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, také v sekci 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
a) Zhodnocení působení VŠ a výsledků v oblasti přenosu poznatků do praxe (např. centra pro
přenos poznatků a technologií, inkubátory, spin-off)
Spolupráce s vedením měst Terezín a Litoměřice, přenos poznatků formou konferencí a veřejných
přednášek, působení v OHK a ČMA.

b) Působení VŠ v regionu, spolupráce s regionálními samosprávami a významnými institucemi
VŠAPs se i v roce 2019 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

standardně

spolupracovala

v roce

2019

s regionálními

společnostmi

a organizacemi, konkrétně s Hospodářskou komorou Litoměřice, Úřadem práce v Litoměřicích,
Městským úřadem v Terezíněa 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 popáté 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, byla a bude dále podporována již započatá spolupráce se soukromou a aplikační
sférou. V roce 2018 škola navázala spolupráci dalšími s organizacemi ve formě exkurzí, stáží a praxí
a možností zpracování ročníkových a bakalářských prací.
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Provázání s praxí vyžaduje intenzivní podporu ze strany VŠAPs, z tohoto důvodu jsme provedli v roce
2019 následující opatření:


Vytvoření pozice koordinátor praxe (půl úvazek), který iniciuje kontakty s partnery,
administrativně zaštituje spolupráci, má zodpovědnost za funkční komunikaci a ve své práci
postupuje v souladu s metodikou Learn to work.



Hledáme cesty, jak školu otevřít veřejnosti a potenciálním dalším partnerů formou např.
Akademie v akademické (pořádání odborných přednášek, seminářů a workshopů).



Spolupracujeme na pořádání eventů pro odbornou veřejnost s Městem Litoměřice (např. HR
Brunch).



Pro koordinaci a monitorování kvality praxe připravila VŠAPs Směrnici k realizaci odborných
praxí studentů Vysoké školy aplikované psychologie, a která reflektuje současné požadavky
NAÚ a MŠMT na rozsahy praxe u profesně zaměřených oborů.

c) Nadregionální působení VŠ
Vysoká škola v roce 2019 učinila významné kroky pro rozšíření svého významu v nadregionálním
měřítku. Byly navázány partnerské vztahy s kolegy z Polska a Slovenska a jako konkrétní výstup této
spolupráce bylo odsouhlaseno uspořádání mezinárodní vědecké konference na téma Spirituální
zkušenost v kontextu moderny a postmoderny.
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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 2019 promovalo dalších 35 absolventů.
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. představuje v regionu Litoměřicka i Ústeckého kraje
důležitou 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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