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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2020

Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen VŠAPs) za rok
2020 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 2020 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 2020 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 finalizována žádost o akreditaci profesně zaměřeného
bakalářského programu Sociální práce (podána v lednu 2021). 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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1 Zajišťování kvality
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:


Pravidelné porady Rady pro vnitřní hodnocení.



2 x ročně evaluace výuky.



1 x ročně dotazník spokojenosti pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci.

Dlouhodobý strategický záměr Vysoké školy aplikované psychologie 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 působí na VŠAPs Rada pro vnitřní hodnocení (dále
jen 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 2020 pokračovala práce Rady pro vnitřní hodnocení kvality na VŠAPs, jejíž činnost je
zaměřena na komplexní prohlubování kvality. Hodnotící zpráva Rady byla přiložena
k žádostem o akreditaci, které byly podány. 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), 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 je aktualizována v souladu s novelou zákona
o vysokých školách.
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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 2019 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 ze dne 27. 9.
2018, 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. Výsledky jsou pravidelně projednávány na Kolegiu rektora.
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. Přes
mimořádná opatření v roce 2020 byla škola schopna zajistit výuku pro studenty v rozsahu
odpovídajícím udělené akreditaci.

b. Kvalitní organizační a metodické vedení praxí a propojení s praxí ve výuce:
V žádosti o akreditaci inovovaného studijního programu 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 Personální a interkulturní
management, kteří do výuky přinášejí reálné příklady a problémy firem a institucí,
v nichž působí.
-

Profesně zaměřený studijní program Personální a interkulturní management klade
důraz na zvládnutí praktických dovedností, které jsou podloženy nezbytnými
teoretickými znalostmi.

-

Tohoto cíle je dosahováno zapojením odborníků z praxe do studijního programu, kteří
do výuky přinášejí reálné příklady a problémy firem a institucí, v nichž působí.

b) Specifickým přímým kontaktem s firmami při řešení seminárních a dalších kvalifikačních
prací.
Témata seminárních prací 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
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kvalifikací, aby se stali vedoucími ročníkové a následně bakalářské práce a navrhovali témata
prací úzce související se svojí praxí. Práce s externími vedoucími prací vyžaduje intenzivní
podporu, kterou má v kompetenci prorektor pro vědu a výzkum, Doc. ThDr. Patrik Maturkanič,
PhD.
Záměrem na rok 2020 bylo předávat rozsáhlejší témata ke zpracování do Projektové
laboratoře I. a II. (alternativní forma praxe), kde jsou řešeny v projektových týmech studentů
pod vedením garanta laboratoře a mentorů VŠAPs. Z důvodu protipandemických opatření se
však Projektová laboratoř v roce 2020 ve své plánované podobě neuskutečnila. Koncept
Projektové laboratoře umožňuje 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 významných činnostech.
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:


Otevíráme školu veřejnosti a potenciálním dalším partnerům. V roce 2020 pokračovala
činnost Akademie v Akademické, která umožňuje příznivcům školy z odborné i laické
veřejnost participaci na vzdělávání formou krátkodobých rozvojových kurzů
a veřejných přednášek, včetně večerních 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. 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.
Odkaz:
https://drive.google.com/file/d/1g5I0Ah42f2WfAzQm6FdysDf0AR99uibN/view?usp=
sharing

e. 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 2020 dobře fungoval a potřebám VŠAPs odpovídal informační systém MOGGIS, se
systematickým sdílením informací pomocí cloudového řešení. Funkční prostředí Microsoft
Teams obsahující požadavky ke studiu, studijní opory, prezentace a další materiály používané
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ve výuce, úkoly a testy a videozáznamy z některých přednášek, umožňuje interaktivní práci
studentů a rychlou zpětnou vazbu od vyučujících i v rámci studijních skupin.

f. Podpora adaptace studentů na studium:
Vzhledem k aktuální situaci, vývoji pandemie a nemožnosti přijímat nové studenty do
programu Personální a interkulturní management, nebylo v roce 2020 nutné ani možné
realizovat pravidelný adaptační výcvik pro nově nastupující studenty.
Stávajícím studentům VŠAPs poskytuje osobní kontakt a individuální přístup v řešení
případných studijních problémů.
V průběžné zpětná vazbě studenti oceňují především schopnost a ochotu studijního oddělení
řešit se studenty požadavky formálního charakteru, ale zároveň poskytovat i účinnou pomoc
při řešení problémů ve studiu. Studijní oddělení je schopno zajistit potřebné informace
i zprostředkovat pomoc či podporu od pedagogů v případě potíží, např. organizačního
charakteru.
Činnost klubu ALUMNI na VŠAPs byla v průběhu roku 2020 velmi omezená a realizovala se
pouze formou pravidelného rozesílání Newsletteru opět z důvodů protiepidemických
opatření.

5

2 Diverzita a dostupnost
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:


Podporovat přípravu distančních kurzů a vytváření online nástrojů.



Pokračovat v realizaci CŽV a rozvíjet aktivity s brandem Akademie v Akademické.



Pokračovat v realizaci CŽV aktivit – dva běhy Koučovacího výcviku I. a II., Výcvik základů
rogersovské psychoterapie.



Update Newsletteru – nová forma a design.

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. Vzhledem ke specifikům situace v roce 2020
nebylo nutné podnikat v této oblasti nové aktivity. Nutnost pracovat online při výuce
i ověřování znalostí, podnítila vedení školy ke sjednocení komunikace, výuky i ukládání
materiálů v Microsoft Teams a urychlila zavedení těchto nástrojů do běžné výuky.
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 2020, 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 se intenzivně věnuje celoživotnímu vzdělávání. Také v roce 2020 měli zájemci možnost
studovat na VŠAPs formou CŽV, která je obsahově, studijní formou a strukturou shodná
s akreditovaným studijním programem Personální a interkulturní management. Všechny CŽV
programy probíhaly v roce 2020 online.
V roce 2020 byly na VŠAPs otevřeny následující vzdělávací programy, realizované v rámci CŽV:


Personální a interkulturní management (dvousemestrální program v rozsahu 171
hodin),



Psychologie pro osobní rozvoj (roční studium v rozsahu 160 hodin),
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Metodologie výzkumu a psaní odborných prací v sociálních vědách (cyklus odborných
webinářů v rozsahu 24 hodin),



Výcvik koučů s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu (šestiměsíční výcvik
v celkovém rozsahu 153 hodin),



Základy rogersovské psychoterapie (třísemestrální výcvik v celkovém rozsahu 135
hodin).

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 manažerské 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-2015-2020-Source-World-EconomicForum_fig1_323994818).
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3 Internacionalizace
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:
•

Vyhledávání vhodných partnerských škol.

•

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.

VŠAPs v 2020 podnikla potřebné kroky k získání dodatečných finančních prostředků na tvůrčí
a výzkumnou činnost (viz bod 7 Efektivní financování). Vytvoření tohoto zázemí umožní škole
plnit i další dlouhodobé cíle v této oblasti.
Významným odborným projektem bylo uspořádání Mezinárodní vědecké konference na téma
Spirituální zkušenost v kontextu moderny a postmoderny (Interdisciplinární lektura
fenoménu), která se konala pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a za podpory
regionálních partnerů (Město Litoměřice, Město Terezín a Biskupství litoměřické) dne 29. 5.
2020.
Nejvýznamnějším připravovaným odborným projektem je příprava a realizace Mezinárodní
vědecké konference na téma Současný trh práce a jeho specifika (listopad 2021), na níž se
podílí pedagogičtí pracovníci VŠAPs a také odborníci z praxe, primárně ze Slovenské
republiky, Ústeckého a Saského regionu.
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4 Relevance
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:


Rozvíjení spolupráce se stávajícími partnery dle připravené metodiky.



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

Vysoká škola aplikované psychologie ve své činnosti v oblasti relevance reflektuje aktuální
společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. V roce 2020 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 identifikuje a segmentuje své partnery a dodavatele v souladu se strategií školy.
Spolupráce s partnery 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 ČR, 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.
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. 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 VŠAPs a kde je plánována a předjednána rozsáhlá projektová činnost
studentů v oblasti HR i komunitních projektů, do kterých mají být zapojováni i místní občané.
Tato iniciativa vyžaduje značnou organizační přípravu ze strany školy a je dohodnuta i aktivní
podpora mentorů (zaměstnanců Města). Město Litoměřice také aktivně podpořilo výzkum
Vnímání a prožívání nouzového stavu v první vlně pandemie koronaviru, jehož garantem byl
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs.
V roce 2020 projevila 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.
Škola dále rozvíjí strategické partnerství s Akademií vězeňské služby, jejíž vzdělávací činnost
pokrývá potřeby všech pracovníků vězeňské služby v ČR. Tento partner je velmi otevřený
spolupráci v oblasti praxí i 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 2020 VŠAPs měla
uzavřeno více než 30 bilaterálních smluv o spolupráci.
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5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:


Posilování image VŠAPs jako školy, jejíž výuka je prakticky orientována, současně však
je také podložena výsledky vlastní výzkumné a další odborné činnosti.



Zvýšení publikačních aktivit, vydávání vlastních studijních a odborných textů.



Vydání sborníku mezinárodní vědecké konference s výhledem vytvoření kolektivní
monografie.



Získávání vlastních výzkumných grantů nebo zapojení do grantů jiných spolupracujících
subjektů.

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 2020 vyšel časopis 2 x a podařilo
se rozšířit 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.
V druhé polovině roku 2020 intenzivně pracovali vybraní pedagogové VŠAPs pod vedením doc.
ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. na přípravě zahraniční monografie, věnující se mimo jiné
oblastem psychologie, antropologie a sociologie. Monografie vyšla v únoru 2021:
MATURKANIČ, Patrik a Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ (eds.). Spiritual and Social Experience
in the Context of Modernism and Postmodernism. Morrisville: Lulu Publishing Company, 2021.
ISBN 978-1-716-21192-8.
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.
Podařilo se zahájit partnerskou spolupráci s několika zahraničními univerzitami – viz bod 7.
V budově školy VŠAPs je knihovna a studovna. Knižní fond pokrývá studijní program a ve
volném výběru je umístěno 2332 svazků. Místní knihovna v Terezíně poskytuje meziknihovní
výpůjční službu. Elektronické databáze jsou dostupné z počítače v knihovně, pomocí
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vzdálených přístupů přes Městskou knihovnu Praha (EBSCOHOST). 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.
Od roku 2020 plně využívají studenti a pedagogové VŠAPs bezplatný přístup k digitalizovaným
fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online, formou aplikace Kramerius.
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 2020 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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6 Rozhodování založené na datech
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:


Dále zveřejňovat výsledky evaluace výuky a pracovat s nimi pro další zvyšování kvality.



Připravit a realizovat dlouhodobý marketingový plán s aktualizací na rok 2020.



Rozšiřování možností využití informačního systému Moggis.

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 2020 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 garanty a vyučujícími.
Škola pokračovala v pravidelné evaluaci výuky ze strany studentů a pedagogů. Celkové
výsledky evaluace VŠAPs zveřejnila na webových stránkách a v roce 2020 je opět využila jako
jeden z podkladů pro hodnocení pedagogické činnosti a nastavování kariérních a rozvojových
plánů zaměstnanců školy.
V marketingovém plánu na rok 2020 jsme se zaměřili především na programy CŽV vzhledem
k nemožnosti přijímat studenty do prvního ročníku bakalářského studia. K naplnění tohoto
cíle sloužilo využívání dat k rozhodování na jejich základě i v této oblasti. Škola v roce 2020
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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7 Efektivní financování
Z priorit v této oblasti se v roce 2020 podařilo splnit tyto cíle:


Vytvářet nové příležitosti získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

VŠAPs nadále zajišťuje stabilní, transparentní a efektivní financování. VŠAPs jako soukromá
škola s omezenými možnostmi financování hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2020
využívala především vlastní zdroje, plynoucí převážně ze školného a některých dalších
odborných aktivit.
Dalšími zdroji finančního zabezpečení je zapojením VŠAPs do níže uvedených grantů. Aktuálně
jsou vybraní akademičtí pracovníci VŠAPs v rámci mezinárodních projektů zapojeni do tří
následujících projektů (období 2020-2023):
-

Developing the moral and critical thinking in students learning programs. Program KEGA:
no. 025PU-4/2020. Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní
spolupráce: VŠAPs v Terezíně, FF UK Praha a PF JČU České Budějovice.

-

Integrácia morálného usudzovania a kritického myslenia do pregraduálnej prípravy
študentov (Komisia VEGA pre vedy o človeku). Program VEGA: č. projektu 1/0174/20.
Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní spolupráce: VŠAPs v Terezíně,
FF UK Praha, TF JČU České Budějovice, PUA Roma.

-

Behavioural, social and cultural change for the Green Deal, Programme Horizon 2020
Framework Programme, ID LC-GD-10-2-2020 (zdroj EU). Řešitel grantu: Department of
Religious Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Spoluřešitelé grantu: VŠAPs v Terezíně a AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Dalším zdrojem příjmů v roce 2020 byly příspěvky, poskytnuté v režimu A plus cíleného
programu Antivirus. Úřad práce ČR financoval příspěvek poskytnutý VŠAPs za měsíce květen
a červen z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci projektu Podpora zaměstnanosti
prostřednictvím cíleného programu Antivirus A, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999.
Příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR
(19,43 %).
V průběhu let 2021 plánuje VŠAPs významně posílit vytváření možností finančního
zabezpečení i z jiných zdrojů: podíl na dalších projektech s dalšími organizacemi, získávání
grantů a sponzoring.
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Praha, květen 2021
Vypracoval kolektiv pracovníků VŠAPs

Výroční zpráva o činnosti VŠAPs za rok 2020 byla projednána a schválena na Kolegiu rektora
dne 7. 6. 2021.

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
2020 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

Datum a č. j. udělení akreditace a státního souhlasu:
Pro denní studium: 16. 5. 2011, č. j. 14738/2011-30, s prodloužením akreditace ze dne 24. 2.
2016, č. j. MSMT/6124/2014
Pro kombinované studium: 24. 2. 2014, č. j. MSMT/6124/2014
V roce 2016 byla v souladu se zákonem o vysokých školách akreditace studijního oboru
Personální a interkulturní management prodloužena do 30. 8. 2019.
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b) Organizační schéma školy:
Statuární orgán
VŠAPs

Rektor

Akademická rada

Kolegium rektora
Tajemnice
Rada pro vnitřní
hodnocení
Sekretariát

Disciplinární komise

Účtárna

Prorektorka pro
studijní a pedagogickou
činnost

Prorektorka pro
rozvoj a vnější
vztahy

Prorektor pro vědu
a výzkum

Studijní oddělení

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:

Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Členka vedení:

PhDr. Jitka Medzihorská

Tajemnice:

Renáta Šťasenková

c) Složení Akademické rady:
CZETMAYER Robert, Ing. – zástupce sdružení Terezín – město změny
ČIGÁŠ Milan, Mgr. – tajemník MÚ Litoměřice
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
MEDZIHORSKÝ Štefan, PhDr., Mgr. – rektor VŠAPs, předseda Akademické rady VŠAPs
ŠUMERA Pavel, Ing. – jednatel společnosti HENNLICH, s.r.o.
ŠVEJDOVÁ Michaela, Mgr. – jednatelka společnosti MOBBING FREE INSTITUT

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.
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PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D.
Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D.
Adéla Veselá (studentka VŠAPs)

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

e) Poslání, vize a strategické cíle školy:
Poslání:
Posláním Vysoké školy aplikované psychologie je vzdělávat studenty v atmosféře respektu,
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, managementu, ekonomiky, interkulturality a sociální práce,
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.

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
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Strategické cíle
Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality


Fungování systému vnitřního hodnocení kvality – 2 x ročně evaluace výuky, 1 x ročně
hodnocení VŠAPs pedagogy a dalšími zaměstnanci školy.



Spolupráce s klubem ALUMNI – bude pověřený pracovník pro koordinaci činnosti
Alumni. Je zavedeno a bude propagováno členství v ALUMNI klubu přes Google forms,
vč. sestavení příležitostí a výhod pro členy klubu a oslovení absolventů (popsáno také
v bodě diverzita a dostupnost).



Redefinice tutoringu: doc. ThDr. Maturkanič, PhD., byl jmenován prorektorem pro
vědu a výzkum a tutorem. Jeho konzultační hodiny v roce 2020 budou probíhat ve
všedních dnech v návaznosti na výuku a také o víkendech pro studenty kombinovaného
studia.



Příprava a realizace rozšířeného adaptačního kurzu.

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost


Renovace webových stránek



Podporovat přípravu distančních kurzů a vytváření online nástrojů



Pokračovat v realizaci CŽV a rozvíjet aktivity s brandem Akademie v Akademické



Pokračovat v realizaci CŽV aktivit – dva běhy Koučovacího výcviku I. a II., Výcvik základů
rogersovské psychoterapie



Update Newsletteru – nová forma a design

Prioritní cíl 3: Internacionalizace


Vyhledání partnerské vysoké školy vhodné pro rozvoj studentů VŠAPs



Příprava podmínek pro zavedení výuky v angličtině u vybraných vyučovacích předmětů



Rozšíření formy spolupráce s partnerskými vysokými školami



Nalezení nového partnera pro mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.



Organizace seminářů, workshopů, kulatých stolů a konferencí s uplatněním angličtiny
jako součásti projektu mezinárodní spolupráce
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Prioritní cíl 4: Relevance


Rozvíjení spolupráce se stávajícími partnery dle připravené metodiky



Zahájení činnosti Inovační laboratoře jako volitelného 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 VŠAPs jako školy, jejíž výuka je prakticky orientována, současně však
je také podložena výsledky vlastní výzkumné a další odborné činnosti



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



Zvýšení publikačních aktivit, vydávání vlastních studijních a odborných textů



Vydání sborníku mezinárodní vědecké konference s výhledem vytvoření kolektivní
monografie



Získávání vlastních výzkumných grantů nebo zapojení do grantů jiných spolupracujících
subjektů.

Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech


Dále zveřejňovat výsledky evaluace výuky



Zahrnout evaluaci výuky do individuálních pohovorů s pedagogy



Připravit a realizovat dlouhodobý marketingový plán s aktualizací na rok 2020



Rozšiřování možností využití informačního systému Moggis

Prioritní cíl 7: Efektivní financování


Pokračovat v realizaci dlouhodobého plánu oprav a úprav prostor VŠAPs



Dále zvyšovat úroveň infrastruktury informačních technologií



Vytvářet nové příležitosti získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů
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f) Vnitřní předpisy školy:
V roce 2020 byly vytvořeny vnitřní předpisy a opatření:
1. Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných bakalářských prací na
VŠAPs – revize účinná od 21. 8. 2020
2. Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci – účinný od 1. 4. 2020

Pokyny a ustanovení rektora VŠAPs v roce 2020:


č. 202001: Pokyn, který upravuje vedení VŠAPs (2. 1. 2020)



č. 202002: Pokyn, který upravuje podmínky zpoplatnění žádostí studentů během
nouzového stavu (30. 3. 2020)



č. 202003: Pokyn, kterým se stanovují opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem – 1
(30. 3. 2020)



č. 202004: Pokyn, kterým se stanovují opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem – 2
(20. 4. 2020)



č. 202005: Pokyn, kterým se stanovují opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem – 3
(27. 4. 2020)



č. 202006: Rozhodnutí, kterým rektor vyhlašuje programy CŽV na akademický rok
2020/2021
(8. 6. 2020)



č. 202007: Pokyn, kterým se stanovují opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem – 4
(5. 10. 2020)

g) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
VŠAPs poskytuje průběžně všechny informace, o které je požádána. Žádná žádost nebyla
v roce 2020 zamítnuta. Nebyl veden žádný soudní proces a nebyla také vydána žádná licence.
Nebyla podána žádná stížnost.
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II. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací
činnost
a) Akreditovaný studijní program:
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu Personální a interkulturní management ve dvou formách:


Tříleté denní prezenční bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol.
Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické
dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.


Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté
a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění
probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované
formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné online.

Tabulka 2.1 Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

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

VŠAPs*
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
1
1
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
VŠAPs celkem
X
1
1 0
0 0
0
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

CELKEM

0
0
0
2
0
0
0
0
0

0

0

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
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0
0
2

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
Škola je v kontaktu se zastupiteli v 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-2015-2020-Source-World-EconomicForum_fig1_323994818).
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:
d) Zapojením odborníků z praxe do studijního programu, kteří do výuky přinášejí reálné
příklady a problémy firem a institucí, v nichž působí.
e) Specifickým přímým kontaktem s firmami při řešení seminárních a dalších kvalifikačních
prací.
f) Intenzivní podporou spolupráce VŠAPs a partnerských firem v rámci praxe.
Více k jednotlivým bodům v hlavní části Výroční zprávy o činnosti VŠAPs za rok 2020.
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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.
Otevíráme školu veřejnosti a potenciálním dalším partnerům. V roce 2019 byla zahájena
činnost 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.
Spolupracujeme na pořádání eventů pro odbornou veřejnost s Městem Litoměřice (např. HR
Brunch).
V roce 2020 byly na VŠAPs otevřeny následující vzdělávací programy, realizované v rámci
CŽV:


Personální a interkulturní management: dvousemestrální program v rozsahu 171
hodin



Psychologie pro osobní rozvoj: roční studium v rozsahu 160 hodin



Metodologie výzkumu a psaní odborných prací v sociálních vědách: cyklus odborných
webinářů v rozsahu 24 hodin



Výcvik koučů s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu: šestiměsíční výcvik
v celkovém rozsahu 153 hodin



Základy rogersovské psychoterapie: třísemestrální výcvik v celkovém rozsahu 135
hodin
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Tabulka 2.6 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
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

0
0
0
4
0
0
0
0
0

4

0

0

0

0

0

4
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CELKEM

0

0
0
4

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

83

83

83

83

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 2020 studovalo na VŠAPs 25 studentů v denní formě studia a 128 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.

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
Z toho počet cizinců

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

0
0
0
25

25
21

128

128
89

153
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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0
0
153
110
0

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
25

128

153
0
0
0
0

08

0

09
10
X

0
0
153

25

128

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 2020 VŠAPs nepřijímala studenty do 1. ročníků, tudíž nemůže hodnotit studijní
neúspěšnost 1. ročníků.
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.
Průběžná zpětná vazba od studentů dlouhodobě oceňuje především schopnost a ochotu
studijního oddělení řešit se studenty požadavky formálního charakteru, ale zároveň
poskytovat i účinnou pomoc při řešení problémů ve studiu. Studijní oddělení je schopno zajistit
potřebné informace i zprostředkovat pomoc či podporu od pedagogů v případě potíží např.
organizačního charakteru.
Důvody případného neúspěchu u závěrečných zkoušek se probírají u každého studenta zvlášť
na poradách vedení. Tyto případy se vyskytují minimálně. Studenti si mohou požádat
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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 2020 nízké procento.
b) Počet pravomocných rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky:
V roce 2020 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.
Na VŠAPs je studentům trvale k dispozici bezplatná Psychologická poradna, kde mohou
konzultovat své osobní i pracovní problémy, krizové situace i studijní výsledky. Za účelem
pomoci při zvládání náročných situací a problémů v souvislosti s coronavirovou pandemií
funguje pro studenty od dubna 2020 bezplatná psychologická poradna také telefonicky
a elektronicky.
f) Podpora studentů se specifickými potřebami:
V roce 2020 nestudoval na naší škole žádný student s pohybovým handicapem. U studentů
s dyslexií a menšími vrozenými vadami jsou jejich potřeby řešeny individuálně. Zpětná vazba
je taková, že tito studenti ve studiu nezaostávají. Pro studenty se specifickými potřebami
(fyzicky handicapovaní) jek dispozici výtah a bezbariérové prostory školy.
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.
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h) Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním:
Vzhledem k tomu, že VŠAPs je soukromá škola a studenti platí školné, nevyskytují se zde
studentise 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

9

3 240

9

3 240

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.

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 2020 bakalářského stupně vzdělání dosáhlo celkem 43 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

00
01
02
03
04

0
0
0
6

37

43
0

05

0

06
07

0
0

08

0

09
10
X

6

37

0
0
43

X

6

24

0

0

0

0

0

0
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Z toho počet cizinců
X
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 byla v průběhu roku 2020 velmi omezená a realizovala se
pouze formou pravidelného rozesílání Newsletteru opět z důvodů protiepidemických
opatření.
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
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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. V akademickém roce 2020/2021 škola uzavřela 12 nových
partnerských smluv.
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V. Zájem o studium
a) a b)
V roce 2020 nebylo otevřeno přijímací řízení na studijní bakalářský program Personální
a interkulturní management v prezenční i kombinované formě jelikož současná akreditace
tohoto studijního programu již toto neumožňuje. V roce 2020 byli přijímáni studenti pouze
do programů Celoživotního vzdělávání.

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

9,5

0 1,5

8,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 5,0

14,5

Celkem žen

5,0

0 1,0

4,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 7,0

12,0

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

1
1

2
6
1 1

3
1

2

2
1
1

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
1
2
2

2
1
2
2

7

7

2
3
9
4
0
2
2
0

z toho ženy

CELKEM

Ostatní
0

ženy

CELKEM

ženy

Vědečtí pracovníci
nespadající do
ostatních kategorií

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

CELKEM

Lektoři
ženy

CELKEM
0

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

Vědečtí pracovníci**

Asistenti
0

ženy

CELKEM

Odborní
asistenti
CELKEM

ženy

Docenti
ženy

0

CELKEM

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

Profesoři

Akademičtí pracovníci

Ostatní
zaměstnanci*
ženy
****
CELKEM

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

2
1
5
4
0
0
1
2

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
z toho ženy

Akademický senát

Vědecká/
umělecká/
akademická rada

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

12

1

17

2

3

1

6

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 byli v roce 2020 pravidelně interně proškolováni na využívání tohoto
nástroje, který je uplatnitelný pro zadávání průběžných úkolů a jejich kontrolu, streamování
přednášek do studijních skupin, webináře apod.

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. V roce 2020 VŠAPs umožňovala pedagogům flexibilní formy práce (Home
Office).
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 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. 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
mezi-národních fórech, je součástí strategie VŠAPs. Cílem VŠAPs pro následující roky je
intenzivně budovat a rozvíjet vzdělávací a výzkumné činnosti ve spolupráci se zahraničními
partnery.
Aktuálně nejsou žádní studenti VŠAPs zapojeni do zahraničních mobilních programů.
Předjednány jsou možnosti na dvou slovenských univerzitách a jedné polské. Bude
aktualizováno po obdržení akreditací.

b) Podpora zahraniční mobility akademických a neakademických pracovníků
V rámci podpory zahraniční mobility hostoval doc. Maturkanič na Filosofické fakultě UKF
v Nitře a je aktivně zapojen do řešení dvou mezinárodních projektů
-

Developing the moral and critical thinking in students learning programs. Program KEGA:
no. 025PU-4/2020. Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní
spolupráce: VŠAPs v Terezíně, FF UK Praha a PF JČU České Budějovice.

-

Integrácia morálného usudzovania a kritického myslenia do pregraduálnej prípravy
študentov (Komisia VEGA pre vedy o človeku). Program VEGA: č. projektu 1/0174/20.
Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní spolupráce: VŠAPs v Terezíně,
FF UK Praha, TF JČU České Budějovice, PUA Roma.

Předjednány jsou také možnosti mobility pedagogů v Polské republice a Slovenské republice.

c) Integrace zahraničních členů akademické obce do svého života
Na VŠAPs v rámci výměnného pobytu akademických pracovníků přijali pozvání doc. ThDr.
Ľubomír Hlad, PhD. a doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. Z Pedagogické fakulty Prešovské
univerzity na VŠAPs hostovala PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

d) Aktivity posilující internacionalizaci
V roce 2020 byla prohloubena spolupráce se zahraničními univerzitami UKF v Nitře (SK),
Prešovská univerzita (SK), Collegium Humanum: Varšavská univerzita managementu (PL)
a AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (PL).
Významným odborným projektem bylo uspořádání Mezinárodní vědecké konference na téma
Spirituální zkušenost v kontextu moderny a postmoderny (Interdisciplinární lektura
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fenoménu), která se konala pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a za podpory
regionálních partnerů (Město Litoměřice, Město Terezín a Biskupství litoměřické) dne 29. 5.
2020.
Nejvýznamnějším připravovaným odborným projektem je příprava a realizace Mezinárodní
vědecké konference na téma Současný trh práce a jeho specifika (25. – 26. listopadu 2021),
na níž se podílí pedagogičtí pracovníci VŠAPs a také odborníci z praxe, primárně ze Slovenské
republiky, Ústeckého a Saského regionu.
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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.
VŠAPS zajišťuje aktuálnost poznatků pravidelnou aktualizací studijní literatury a důrazem
na zahraniční zdroje při zpracování ročníkových a závěrečných prací a pečlivým výběrem
akademických pracovníků. S ohledem na konkrétní studijní programy má vzdělávací a tvůrčí
činnost mezinárodní charakter. 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.
V roce 2020 byla prohloubena spolupráce se zahraničními univerzitami UKF v Nitře (SK),
Prešovská univerzita (SK), Collegium Humanum: Varšavská univerzita managementu (PL)
a AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (PL).
Aktuálně jsou vybraní akademičtí pracovníci VŠAPs v rámci mezinárodních projektů zapojeni
do tří následujících projektů (období 2020-2023):
-

Developing the moral and critical thinking in students learning programs. Program KEGA:
no. 025PU-4/2020. Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní
spolupráce: VŠAPs v Terezíně, FF UK Praha a PF JČU České Budějovice.

-

Integrácia morálného usudzovania a kritického myslenia do pregraduálnej prípravy
študentov (Komisia VEGA pre vedy o človeku). Program VEGA: č. projektu 1/0174/20.
Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní spolupráce: VŠAPs v Terezíně,
FF UK Praha, TF JČU České Budějovice, PUA Roma.

-

Behavioural, social and cultural change for the Green Deal, Programme Horizon 2020
Framework Programme, ID LC-GD-10-2-2020 (zdroj EU). Řešitel grantu: Department of
Religious Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Spoluřešitelé grantu: VŠAPs v Terezíně a AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

b) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na vysoké škole
V roce 2020 se studenti zapojili do výzkumu Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně
pandemie koronaviru (PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský, PhDr., Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.,
2020).
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Studenti byli zapojeni do kvalitativního výzkumu na téma konflikty a emoce, který bude
publikován v roce 2021 (Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D., a Ing., Mgr. Irena Konečná).

c) Získané účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
Vysoká škola získala v roce 2020 finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace zapojením
do tří mezinárodních projektů, uvedených na předchozí straně tohoto dokumentu.

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.
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. 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). Město Litoměřice také aktivně podpořilo výzkum
Vnímání a prožívání nouzového stavu v první vlně pandemie koronaviru, jehož garantem byl
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs.
V roce 2020 projevila 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.
Škola dále rozvíjí 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.).
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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.
Národní ústav duševního zdraví pravidelně zapojuje studenty VŠAPs do výzkumných projektů
týkající se stresu a psychického zdraví.
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 2020 VŠAPs měla
uzavřeno více než 30 bilaterálních smluv o spolupráci.

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-2015-2020Source-World-Economic-Forum_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 školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících se
Počet osob
na vedení
Počet osob
podílejících
závěrečné
podílejících
se na výuce
práce
se na praxi
13
4
13
0
0
4
0
0

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

0
0

1
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.
VŠAPs
CELKEM

Počty
Bakalářské studium
studijních
oborů/
Akademi- Profesní
programů
cký profil
profil
1
1

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

Profesní
profil

25
25

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.

VŠAPs pomáhá studentům propojovat se s praxí pomocí zadávání ročníkových a závěrečných
bakalářských prací a uskutečňování stáží a praxí, které následně usnadňují vyhledávání
pracovní pozice v oboru.
VŠAPs klade důraz na dlouhodobou spolupráci s podnikatelskými subjekty a dalšími
institucemi v kraji (např. OHK, státní správa – regionální města, sociální zařízení, apod.).
Praxe jsou realizovány na základě těchto partnerských smluv, případně studenti realizují
a domlouvají si praxi u zaměstnavatelů dle vlastního výběru a možností. Důraz je kladen
na relevanci praxe vzhledem k oboru. V současném programu je počet partnerských smluv
dostatečný. V akademickém roce 2020/2021 škola uzavřela 12 nových partnerských smluv.
Akademičtí pracovníci také vypisují bakalářské práce na témata, kterým se výzkumně věnují.
To umožňuje studentům podílet se aktivně na výzkumných aktivitách pracoviště.
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Další oblastí je pořádání konferencí (viz tabulka 8.1).
V roce 2020 byla realizována Mezinárodní vědecká konference na téma Spirituální zkušenost
v kontextu moderny a posmoderny. Interdisciplinární lektura fenoménu (29. května 2020).
Konference se konala pod záštitou starosty Litoměřic, senátora Mgr. Chlupáče a za podpory
regionálních partnerů (Město Litoměřice, Město Terezín a Biskuskupství litoměřické). Program
konference byl rozdělen do tří sekcí (filozoficko-psychologické, sociologické a teologické) a se
svými příspěvky vystoupilo 15 domácích i zahraničních vědecko-akademických pracovníků.
Informace o konferenci: www.konferencevsaps.cz.

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
1
1

Mezinárodní
konference
1
1

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:
2332
58
58
2332
2332
0
5
3

Od roku 2020 plně využívají studenti a pedagogové VŠAPs bezplatný přístup k digitalizovaným
fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online, formou aplikace Kramerius.
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Publikační, tvůrčí a další odborná činnost pedagogů VŠAPs v roce 2020
Důležitým pilířem naplňování cílů v oblasti výzkumné a tvůrčí činnosti je vlastní činnost
jednotlivých akademických pracovníků VŠAPs.
V druhé polovině roku 2020 intenzivně pracovali vybraní pedagogové VŠAPs pod vedením doc.
ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. na přípravě zahraniční monografie, věnující se mimo jiné
oblastem psychologie, antropologie a sociologie. Monografie vyšla v únoru 2021:
MATURKANIČ, Patrik a Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ (eds.). Spiritual and Social Experience
in the Context of Modernism and Postmodernism. Morrisville: Lulu Publishing Company, 2021.
ISBN 978-1-716-21192-8.

V roce 2020 vydala VŠAPs 4 publikace:
LEPEŠKA, Jan. Metodika a požadavky pro předkládání ročníkové a bakalářské práce. 2.
rozšířené vydání. Terezín: VŠAPs, 2020, ISBN 978-80-87871-07-2.
MATURKANIČ, Patrik. Základy etiky 2. Terezín: VŠAPs, 2020. ISBN 978-80-87871-08-9.
TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Psychológia práce. Terezín: VŠAPs, 2020, ISBN 978-80-8787109-6.
TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín.
Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení. Terezín: VŠAPs,
2020, ISBN 978-80-87871-10-2.

V průběhu roku 2020 došlo k významnému navýšení publikační činnosti mladších
perspektivních pedagogů VŠAPs, kteří aktivně publikují v oblastech souvisejících s výukou
předmětů (vč. článků s impakt faktory).

Výběr z publikační, tvůrčí a další odborné činnosti akademických pracovníků VŠAPs za rok
2020:
PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
GRUBER, Jan. Development centrum jako krizová situace v profesním životě manažera.
Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 7, s. 513-518. ISSN
2336-8276.

Doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
JANÁČKOVÁ, L., D. ŠKOCHOVÁ a P. MATURKANIČ. Psychoterapie bolesti. Aplikovaná
psychologie/ Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 637-642. ISSN 23368276.
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PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
HUMER, E., C. PIEH, M. KUŠKA, A. BARKE, B. K. DOERING, K. GOSSMANN, R. TRNKA, Z. MEIER,
N. KASCAKOVÁ, P. TAVEL a T. PROBST. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of
Environmental Research and Public Health. 2020, 17(13), 4811. [WEB OF SCIENCE IF (2019) =
2,849. Category: PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - SSCI, Q1].
NIKOLAI, T., M. KUŠKA a R. TRNKA. (2020). Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění. Československá psychologie, 2020, 64(5), 654-607. [WEB OF
SCIENCE IF (2019) = 0,478. Category: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, Q4].
TRNKA, R., M. KUŠKA a I. ČÁBELKOVÁ. (2020). Emotional Creativity Across Adulthood: Age is
Negatively Associated with Emotional Creativity. Studia Psychologica, 2020, 62(2), 164-177.
[WEB OF SCIENCE IF (2019) = 0,537. Category: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, Q4].
TRNKA, R., M. KUŠKA, P. TAVEL a A. KUBĚNA. (2020). Social work leaders’ authenticity
positively influences their dispositions toward ethical decision-making. Autenticita pracovníků
managementu sociální práce přispívá k jejich etickému rozhodování. European Journal of
Social Work, 2020, 23(5), 809-825. [WEB OF SCIENCE IF (2019) = 1,21. Category: SOCIAL WORK,
Q2].
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. Diana Jiřištová, Ph.D.
JIŘIŠTOVÁ, Diana. Vybraná specifika sociální percepce a komunikace u lidí s poruchou
autistického spektra. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč.
5, č. 8, s. 652-660. ISSN 2336-8276.

Ing. Mgr. Irena Konečná
KONEČNÁ, Irena. Molekulární klima jako součást konceptu organizační kultury a jeho význam
pro aplikovaný výzkum a praxi. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín: VŠAPs,
2020, roč. 5, č. 8, s. 545-551. ISSN 2336-8276.
LORENCOVÁ, R., I. KONEČNÁ a V. SENICHEV. Rozdílné modely rozvoje interkulturních
kompetencí: příklady dobré praxe. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín:
VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 552-565. ISSN 2336-8276.
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PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
LEPEŠKA, Jan. Dějiny novověku pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 2020, s. 108. ISBN
978-80-246-4463-9.
LEPEŠKA, Jan. Psychické nároky na pečujícího starajícího se o pacienta v terminálním stadiu na
vybraném příkladu nemoci. Aplikovaná psychologie. Terezín: VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 7. s. 519527. ISSN 2336-8276.
Členství:
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, sekce Česká společnost paliativní
medicíny

Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
MATURKANIČ, Patrik. Spiritual Bypass in the Context of the Unfavourable Self-development
of a Human Being. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč. 5,
č. 7, s. 497-503. ISSN 2336-8276.
MATURKANIČ, Patrik. Základy etiky 2. Terezín: VŠAPs, 2020. ISBN 978-80-87871-08-9.
MATURKANIČ, Patrik a Jaroslav ZEMAN. Duties and Rights of Medical Staff and Their Positive
Attitude to the Sick (Ethical Aspects). Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín:
VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 661-667. ISSN 2336-8276.
JANÁČKOVÁ, L., D. ŠKOCHOVÁ a P. MATURKANIČ. Psychoterapie bolesti. Aplikovaná
psychologie/ Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 637-642. ISSN 23368276.

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, Certifikovaný Europsycholog a mentor Europsy
MEDZIHORSKÝ, Štefan a Michal SVOBODA. Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně
pandemie koronaviru. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč.
5, č. 8, s. 592-626. ISSN 2336-8276.
Členství v organizacích:
Českomoravská psychologická společnost – člen
Česká asociace psychologů práce a organizace, místopředseda
Česká manažerská asociace, člen
Hospodářská komora ČR, člen
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Mgr. Senichev Valery, Ph.D.:
LORENCOVÁ, R., I. KONEČNÁ a V. SENICHEV. Rozdílné modely rozvoje interkulturních
kompetencí: příklady dobré praxe. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín:
VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 552-565. ISSN 2336-8276.

PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
MEDZIHORSKÝ, Štefan a Michal SVOBODA. Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně
pandemie koronaviru. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín: VŠAPs, 2020, roč.
5, č. 8, s. 592-626. ISSN 2336-8276.
Členství v organizacích:
Společnost pro výživu
Českomoravská psychologická společnost, sekce: Psychologie zdraví

Mgr. Daniel Šimsa, Ph.D.
BEN-ASHER A., D. ŠIMSA, T. UHLÍŘOVÁ, M. ŠINDELKA a N. MOISEYEV. Laser Control of
Resonance Tunneling via an Exceptional Point. Phys. Rev. Lett. 124, 253202, 2020.
doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.253202 (20 %).

PhDr. Tomanová Čergeťová Ivana, PhD.:
TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Perfectionism, Prosocial Tendencies and Attachment in Gymgoers and in People with Neurotic Disorder. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology.
Terezín: VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 566-578. ISSN 2336-8276.
TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Psychológia práce. Terezín: VŠAPs, 2020, ISBN 978-80-8787109-6.
TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín.
Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení. Terezín: VŠAPs,
2020, ISBN 978-80-87871-10-2.
TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana a Slavomír ŠAMIN. Mobbing v pracovnom prostredí
ozbrojených zložiek SR. In: KAČMÁR, Pavol a Jozef BAVOĽÁR (eds.). Psychológia práce a
organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2019, s. 92-104. ISBN 978-808152-713-5.
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Ing. Trnková Lorencová Radmila, Ph.D.:
LORENCOVÁ, R., I. KONEČNÁ a V. SENICHEV. Rozdílné modely rozvoje interkulturních
kompetencí: příklady dobré praxe. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. Terezín:
VŠAPs, 2020, roč. 5, č. 8, s. 552-565. ISSN 2336-8276.
TRNKA, Radek a Radmila LORENCOVÁ. Fear, anger, and media-induced trauma during the
outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological trauma: theory, research, practice,
and policy, 2020, Vol. 12, Iss. 5, pp. 546-549. ISSN 1942-9681. DOI:10.1037/tra0000675.
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IX. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných
činností
Systematická průběžná evaluace probíhá na VŠAPs už od jejího založení. V roce 2020
pokračovala činnost Rady pro vnitřní hodnocení, 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. Stejným způsobem
jako každoročně proběhla v roce 2020 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. Průběžná zpětná vazba od studentů
i pedagogů ukázala, že došlo k výraznému posunu v oblasti organizace a vnitřní komunikace
(sdílení informací ve sdíleném prostředí a zformováním pracovních skupin), ale i v komunikaci
směrem ven (partneři, uchazeči o studium).
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X. Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
Aktuálně jsou vybraní akademičtí pracovníci VŠAPs do tří mezinárodních projektů pro období
2020 až 2023. Názvy projektů, jejich řešitelé a zdroje financování jsou uvedeny v bodu VIII.
na str. 42 výroční zprávy.

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 zajišťuje udržitelnost projektu Integrovaného operačního programu Evropské unie
„Terezín – projekt oživení historických památek“ svým působením v rekonstruovaných
Dělostřeleckých kasárnách. VŠAPs standardně spolupracovala v roce 2020 s regionálními
společnostmi a organizacemi, konkrétně s Hospodářskou komorou Litoměřice, Úřadem práce
v Litoměřicích, Městským úřadem v Terezíně a v Litoměřicích, s domovem s pečovatelskou
službou Kréta, Mobbing Free Institutem, společností Terezínská půda.cz a s dalšími
institucemi.
Škola pokračuje ve spolupráci rovněž s knihovnami a informačními centry v Terezíně a v Litoměřicích, s Regionální televizí a časopisem Litoměřicko, časopisem Terezka, sdružením Terezín
– město změny. 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. V roce 2020 projevila 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.
Škola dále rozvíjí strategické partnerství s Akademií vězeňské služby, jejíž vzdělávací činnost
pokrývá potřeby všech pracovníků vězeňské služby v ČR. Tento partner je velmi otevřený
spolupráci v oblasti praxí i zpracování závěrečných prací v oblasti dalších projektů (hodnocení
pracovníků, evaluace vzdělávacích programů, apod.).
V roce 2020 pokračovala činnost Akademie v Akademické, která umožňuje příznivcům školy
z odborné i laické veřejnost a potenciálním dalším partnerům participaci na vzdělávání formou
krátkodobých rozvojových kurzů a veřejných přednášek. Pracovníci školy prostřednictvím
veřejných přednášek a účastí na odborných i oborových konferencích v Ústeckém kraji
přispívají k popularizaci moderních poznatků vědy a výzkumu. Spolupracujeme na pořádání
eventů pro odbornou veřejnost s Městem Litoměřice (např. HR Brunch).
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 2020 VŠAPs měla
uzavřeno více než 30 bilaterálních smluv o spolupráci.
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c) Nadregionální působení VŠ
Vysoká škola také v roce 2020 učinila významné kroky pro rozšíření svého významu
v nadregionálním a mezinárodním měřítku. Prohloubeny byly partnerské vztahy s kolegy
z univerzit v Polsku a Slovensku a jako konkrétní výstup této spolupráce bylo uspořádání
mezinárodní vědecké konference na téma Spirituální zkušenost v kontextu moderny
a postmoderny dne 29. 5. 2020.
Nejvýznamnějším připravovaným odborným projektem je příprava a realizace Mezinárodní
vědecké konference na téma Současný trh práce a jeho specifika (25. – 26. 11. 2021), na níž
se podílí pedagogičtí pracovníci VŠAPs a také odborníci z praxe, primárně ze Slovenské
republiky, Ústeckého a Saského regionu.
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XII. Činnosti vysoké školy v souvislosti s dopady
pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2
a) Vzdělávací činnost
Od začátku letního semestru 2019/2020, z důvodu vládních omezení v souvislosti s pandemií
způsobenou koronavirem SARS-CoV-2, VŠAPs plně využívá prostředí Microsoft 365. Škola
zahájila online výuku po 1. lockdownu do dvou týdnů. Prakticky veškerá výuka od března 2020
probíhá formou webinářů a online individuálních i skupinových konzultací s pedagogy (Teams,
Zoom). Široké využívání MS Teams oceňují studenti i pedagogové VŠAPs.

b) Výzkumná činnost
Zapojení vybraných akademických pracovníků VŠAPs do mezinárodních projektů (období
2020-2023):
-

Developing the moral and critical thinking in students learning programs. Program KEGA:
no. 025PU-4/2020. Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní
spolupráce: VŠAPs v Terezíně, FF UK Praha a PF JČU České Budějovice.

-

Integrácia morálného usudzovania a kritického myslenia do pregraduálnej prípravy
študentov (Komisia VEGA pre vedy o človeku). Program VEGA: č. projektu 1/0174/20.
Řešitel grantu: Prešovská univerzita v Prešově, mezinárodní spolupráce: VŠAPs v Terezíně,
FF UK Praha, TF JČU České Budějovice, PUA Roma.

V roce 2020 VŠAPs realizovala výzkum Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně
pandemie koronaviru u studentů VŠAPs a také u občanů města Litoměřice (PhDr., Mgr. Štefan
Medzihorský, PhDr., Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., 2020).

c)

Třetí role VŠ, včetně dalších aktivit (např. přímá a nepřímá podpora studentů mimo
oblast výuky, psychologické poradenství, rozšíření/úpravy služeb knihovny apod.).

Na VŠAPs je studentům trvale k dispozici bezplatná Psychologická poradna, kde mohou
konzultovat své osobní i pracovní problémy, krizové situace i studijní výsledky. Za účelem
pomoci při zvládání náročných situací a problémů v souvislosti s coronavirovou pandemií
funguje pro studenty od dubna 2020 bezplatná psychologická poradna také telefonicky
a elektronicky.
S ohledem na nouzový stav v roce 2020 a jeho dopady vzdělávací činnost, prodloužila VŠAPs
výuku a zkouškové období letního semestru AR 2019/2020, studentům byly pokynem rektora
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č. 202002 upraveny podmínky zpoplatnění žádostí během nouzového stavu a bylo jim
umožněno bezplatné rozložení splátek školného.
Během nouzového stavu měli studenti možnost individuálně, na základě objednání a za
přísných dodržování hygienických podmínek, využít knihovnu VŠAPs. Od roku 2020 navíc plně
využívají studenti a pedagogové VŠAPs bezplatný přístup k digitalizovaným fondům Národní
knihovny a veřejných vysokých škol online, formou aplikace Kramerius. Už od roku 2019 také
mohou studenti a pedagogové využívat elektronické databáze (EBSCOHOST).
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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 2020 promovalo dalších 43
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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