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Jako největší hrozbu Češi vnímají nedostatek pitné vody 
1.1.2019    ČRo Radiožurnál    str. 02    09:00 Zprávy 

             

Jana PETROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Lidi v České republice se nejvíc bojí nedostatku pitné vody, vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál 
provedla agentura Median mezi tisícovkou respondentů. Lidi taky výrazně vnímají hrozbu teroristických útoků 
takzvaného Islámského státu v Evropě, obavy z nich ale oproti roku 2017 klesly. Hrozby souvisejí s klimatickými 
změnami, lidi naopak vnímají čím dál intenzivněji, říká sociolog agentury Median Daniel Prokop. 
 
Daniel PROKOP, sociolog, agentura Median, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Výrazně posílilo vnímání těch environmentálních hrozeb, to znamená změn klimatu a jejich vliv na úrodu a 
stěhování lidí v kontinentech a podobně. To bylo ještě loni v podstatě marginálně vnímaný problém, který za 
velmi vážný označovalo 38 % lidí, dneska to je 52 %. 
 

Lidé v Česku se nejvíc obávají nedostatku pitné vody 
1.1.2019    ČRo Plus    str. 03    09:00 Zprávy 

             

Martin MATĚJKA, moderátor 
-------------------- 
Lidé v Česku se nejvíc obávají nedostatku pitné vody, vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas v prosinci 
provedla agentura Median mezi tisícovkou respondentů. Lidé také výrazně vnímají hrozbu teroristických útoků, 
takzvaného Islámského státu v Evropě. Obavy z nich ale oproti roku 2017 klesly. Hrozby související s 
klimatickými změnami lidé naopak vnímají čím dál intenzivněji, jak říká sociolog agentury Median, Daniel 
Prokop. 
 
Daniel PROKOP, sociolog, Median, Fakulta sociálních věd UK 
-------------------- 
Výrazně posílilo vnímání těch environmentálních hrozeb, to znamená změny klimatu a jejich vliv na úrodu a 
stěhování lidí po kontinentech, a podobně. To byl ještě loni, v podstatě tak marginálně vnímaný problém, který 
za velmi vážný označilo 38 % lidí. Dneska to je 52 %. 
 

Jako největší hrozbu do budoucna Češi vnímají nedostatek pitné vody 
1.1.2019    ČRo Radiožurnál    str. 04    18:00 Zprávy 

             

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jako největší hrozbu do budoucna Češi vnímají nedostatek pitné vody, vyplývá to z průzkumu, který provedla 
agentura Median pro Český rozhlas v první polovině prosince mezi tisícovkou náhodně vybraných respondentů. 
Nedostatek vody označilo za velmi závažnou hrozbu 60 % oslovených. 
 
 Eva, účastnice ankety 
-------------------- 
Lidí plejtvají pitnou vodou a mám pocit, že když se takhle budou chovat dál, takže reálně hrozí, že pitné vody 
nebude dost pro všechny. 
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Zdeňka TRACHTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Odpověděla třicetiletá Eva v anketě Radiožurnálu na otázku, co považuje za největší hrozbu pro Česko. Z 
průzkumu vyplývá, že vůbec nejvíc se lidé obávají důsledků změn klimatu, tedy hlavně vlivu na úrodu a 
stěhování lidí po kontinentech, říká sociolog Daniel Prokop. 
 
Daniel PROKOP, sociolog, agentura Median, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
To bylo ještě loni v podstatě tak marginálně vnímaný problém, který za velmi vážný označilo 38 % lidí. Dneska 
to je 52 %. 
 
Zdeňka TRACHTOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Naopak klesají obavy z útoků Islámského státu v Evropě. Loni ho považovalo za velmi závažnou hrozbu téměř 
70 % respondentů, letos jen více než polovina. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál. 
 

Anna Hašlarová vede od ledna komunikaci ČSOB 
2.1.2019    b2b-nn.com    str. 00     

             

Vedení útvaru Komunikace, event marketingu a sponzoringu ČSOB přebírá od ledna 2019 Anna Hašlarová. 
Nahradí tak Kateřinu Dudášovou (Krásovou), která pozici zastávala od roku 2017 a odchází na mateřskou 
dovolenou. 
 
Po dokončení studií se Anna Hašlarová (nar. 1986) věnovala jako konzultantka a novinářka tématu udržitelnosti 
a společenské odpovědnosti. Následoval přesun do Plzeňského Prazdroje, kde od roku 2014 působila jako 
specialistka a později jako manažerka udržitelného rozvoje.  
V roce 2017 nastoupila do ČSOB jako vedoucí týmu interní komunikace. Nově bude mít na starost komunikační 
strategii banky a koordinaci komunikace ve skupině ČSOB.  
Anna Hašlarová absolvovala studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia se věnovala 
výuce italštiny. Jazyky patří vedle cestování mezi její největší koníčky. Hovoří italsky, anglicky a španělsky.  
  
  
 
URL| https://www.b2b-nn.com/anna-haslarova-vede-od-ledna-komunikaci-csob/ 
 

Válka kyborgů: Proč bychom (ne)měli spojit naše těla s technologii? 
2.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Dominik Stroukal         

Tagy: Technologie, Robotizace 
 
Když na začátku 19. století ničili luddité stroje, které díky průmyslové revoluci začaly nahrazovat jejich práci, 
svého cíle nedosáhli. Možná bychom i mohli říct, že stroje vyhrály. Dnes začínáme pomalu řešit jinou otázku 
spojenou s technologiemi. Do jaké míry bychom měli naše těla fyzicky spojovat se stroji? Měli bychom se snažit 
co nejvíc, nebo se připojit k bioludditům, tedy těm, kdo jakékoliv technologické zásahy do přirozeného chodu 
lidského těla odmítají? A kdo vyhraje tuto potyčku?  
Transhumanismus je starý jako lidstvo samo  
Tahle válka trvá už veky. Už od pradávna lidé bojovali proti technologii a jiní ji chtěli využít pro rozšíření lidských 
schopností a životních funkcí. Už od dob hledání fontány mládí a kamene mudrců chtěli lidé od svého těla více, 
než mu dovolovala jeho přirozenost. Proti tomu jiní bojovali.  
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Humanismus je vracení lidem jejich přirozených životních funkcí. Když někdo přijde o sluch, o zrak či mu 
selhává srdce, je humánní využít technologie a vrátit mu, byť alespoň částečně, něco, co dříve jeho tělo umělo.  
Transhumanismus jde dál. Chce jít za přirozené. Pomocí technologií chtějí transhumanisté získat šesté smysly, 
doslova nadpřirozené schopnosti a žít ideálně nekonečné životy. Na tom se téměř všichni shodnou, ale k čemu 
mají tyto schopnosti vést, je odlišuje. Někdy i významně.  
Dnešní transhumanismus se obtížně definuje. Pokud o sobě řeknete, že jste transhumanista, může to znamenat 
mnohé. Pro někoho je transhumanismus životním postojem, snahou o dosažení vyšší podstaty bytí. Pro jiné je 
transhumanismus utilitárním rozhodnutím, které jim umožní získat schopnosti využitelné v každodenním životě. 
Někdo je transhumanista, jelikož rád dané jevy studuje, jakkoliv se jich neúčastní.  
Bioluddité  
Ať už si transhumanisty nadefinujeme jakkoliv, na druhé straně spektra budou bioluddité, tedy lidé, kteří odmítají 
byť sebemenší zásahy technologie do fyzického těla. Každý z nás se někde na této škále mezi transhumanisty 
a bioluddity nachází. Extrémní bioluddité odmítají i moderní farmaceutika, bypassy či kochleární implantáty. Na 
druhé straně extrémní transhumanisté by ve svém těle v ideálním případě veškeré „součástky“ nahradili něčím 
novým.  
Nyní si zkuste představit klasický Nolanův diagram. To je čtverec, který na jedné hraně měří osobní svobody a 
na straně druhé svobody ekonomické. Například v části s extrémním zastáváním jak osobních, tak 
ekonomických svobod, se nachází libertariáni. Když k diagramu přidáme další osu od biolluditů k 
transhumanistům, můžeme odhalit další skupiny názorových proudů.  
Libertariáni byli vybráni úmyslně, protože mezi nimi jsou jak extrémní transhumanisté, tak extémní bioluddité. 
Libertariánský transhumanismus tvrdí, že spojení lidských těl s technologií osvobodí člověka od státní represe a 
povede ke svobodné tržní společnosti. Libertariánští bioluddité se naopak obávají, že typicky čipování lidí bude 
nástrojem, pomocí kterého naopak stát posílí, pročež bychom se měli zavádění technologií do lidských těl 
vyvarovat.  
Své bioluddity a transhumanisty mají i sociální demokraté či demokraté obecně. Demokratičtí bioluddité 
upozorňují, že technologie bude překážkou budování radikálně demokratické společnosti, demokratičtí 
transhumanisté oproti nim doufají, že nám umožní lépe a demokratičtěji spravovat věci veřejné.  
Jste transhumanisté?  
Výzkumníci v oblasti transhumanismu identifikovali několik hodnotových proudů, které vedou k akcentaci 
transhumanismu.  
Prvním je nepřekvapivě láska k technologii, tedy odborně technofilie. Technofilie jako opak technofobie je 
spojena s láskou k novým věcem, tedy neofilií. Transhumanisté tak často vidí změnu nejprve skrze růžové brýle 
a teprve poté na ní hledají problémy.  
Protože technologický pokrok jde ruku v ruce s novým vědeckým poznáním, označují sami sebe transhumanisté 
občas za vědecké transhumanisty. Je to patrně nadbytečný termín, protože zatímco u jiných směrů existuje 
opak, zde bychom asi marně hledali „nevěděcké“ transhumanisty.  
Jiným důvodem pro vás může být snaha dožít se co nejvyššího věku. Posthumanistický transhumanismus (to už 
ní opravdu krkolomně) se snaží spojit člověka s technologiemi kvůli dosažení dlouhověkosti. Anebo alespoň 
kvality stejně dlouhého života. Pokud je vašim cílem dokonce nesmrtelnost, potom můžete být stoupenci 
transhumanistického imortalismu. Nebo alespoň chcete zvýšit svoji šanci na přežití ve společnosti jako 
transhumanističtí survivalisté. Nejen svoji osobní, ale i lidstva jako takového. Někteří survivalisté věří, že 
transhumanismus nám umožní lépe se bránit globálním katastrofám, od epidemií přes globální oteplování a 
srážky s meteoritem až po setkání s mimozemskými civilizacemi. Důvodů je celá řada. A celá řada z této řady 
se může zdát až bláznivá.  
Také genderové hnutí má svou transhumanistickou část. Takzvaní postgenderisté věří, že moderní technologie 
ve spojení s lidským tělem dokážou (dobrovolně) odstranit z lidské populace gender. Místo mužů a žen budou 
zemi dle postgenderistů jednou obývat pouze lidé.  
Boje se vedou i v rámci environmentálního hnutí transhumanistů. Vede transhumanismus k lepšímu či horšímu 
životnímu prostředí? Obvykle akční sci-fi filmy hollywoodské produkce zobrazují budoucnost jako temnou a 
nehostinnou betonovou džungli mrakodrapů, což akcentují bioluddité. Na druhou stranu jim oponují 
technogaianisté, kteří se domnívají, že naše spojení se stroji naopak přírodě pomůže, nebo ji dokonce zachrání 
před nevyhnutelným zničením.  
Bůh chce, abyste si zálohovali duši  
Transhumanismus se nevyhnul ani náboženství. Populární britský teolog a fyzik John Polkinghorne otevřeně 
mluví o nahrávání duší, které by mohly být nahrány do nových těl. V jeho podání jde stále spíše o metaforu, ale 
další jdou dál a myslí to, alespoň jako vizi vzdálené budoucnosti, úplně vážně.  
V roce 2006 byla ve Spojených státech dokonce založena Křesťanská transhumanistická asociace a v Utahu, 
hlavním státě mormonů, také Mormonská transhumanistická asociace.  
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Pozadu nezůstaly ani další náboženské směry a akademická literatura diskutuje propojení transhumanismu a 
učení islámu, judaismu, buddhismu, hinduismu… Prakticky žádné náboženství se otázce transhumanismu 
nevyhnulo.  
Svou roli hraje transhumanismus i pro ateisty, kteří ve spojení člověka a technologie vidí další krok k popření 
existence Boha. Svoji argumentaci staví obvykle na schopnosti člověka vlastním úsilím narušit nevyhnutelnou 
pozemskou pouť směřující ke smrti. To je jen další nevyřešená, ale zajímavá debata.  
Transhumanisté z garáže  
Asi nejpřesvědčivější a bez diskuze nejaktivnější skupinou transhumanistů jsou takzvaní grindeři, nebo DIY 
transhumanisté. DIY je anglický výraz pro do-it-yourself, tedy udělej si sám. Pokud je to možné, zkus to udělat!  
A možné je leccos. Magnetické implantáty, implantované kompasy apod. Tito lidé chtějí vzít budoucnost do 
vlastních rukou. Dokonce nejenže by chtěli, oni ji do vlastních rukou berou.  
Na internetových fórech můžete najít jejich zpovědi. Vzpomínají na dobu, kdy byli ještě na základní škole a sci-fi 
časopisy slibovaly, že v roce 2000 budeme všichni žít 200 let, lítat v autech, zázračně léčit jakoukoliv nemoc, 
nepracovat a užívat si výdobytků technologického pokroku.  
Ne, že by se to nedělo, akorát pomalu. Nemoci léčíme lépe než kdy jindy, dožíváme se delšího věku, auta létat 
už umí, akorát na to není infrastruktura, pracujeme méně a všeobecně se máme lépe než kdy jindy. Ale 
nemohlo by to být ještě lepší?  
Po celém světě se vizionáři a odvážlivci rozhodli, že vyzkouší budoucnost už nyní. Ať už to byl profesor Kevin 
Warwick, který si implantoval první čip do ruky a později zkusil i komunikovat se svojí ženou na dálku pomocí 
internetu a pohybu rukou, Jerry Jalava, který přišel o prst, tak si ho nahradil USB diskem, nebo Neil Harbisson, 
který je barvoslepý, a tak si na hlavu přimontoval anténu s kamerou, která mu vibruje na lebku podle toho, jaké 
barvy zrovna snímá. Lék na barvoslepost neexistuje, Neil Harbisson si ho doma v garáži udělal sám. Pomocí 
technologie. Nikoho se neptal, nečekal.  
Rich Lee přicházel o zrak, a tak si do ušního lalůčku, tam kde je chrupavka úplně nejblíž k očím (to, co si 
přimáčknete k uším, když nechcete slyšet, jak kolega v práci nadává), voperoval magnety a na krk přivázal 
cívku. Věřte tomu nebo ne, ale nyní slyší bez sluchátek přímo v uších cokoliv, co pouští do kabelu přidělaného k 
cívce. Doufá, že stejně jako komiksový Daredevil uslyší, co se děje kolem sebe. Bude jako netopýr vydávat 
zvuky, které se mu budou odrážet do ucha.  
Někdy to už hraničí s naprostým šílenstvím, jako když Gabriel Licina podstoupil experiment, při kterém mu byla 
do očí nalita kapalina, která mu dočasně zabarvila celé oči do černa, jako ze strašidelného hororu. Je pravda, že 
se dnes tetuje i oční bělmo, třeba na modro, ale Gabriel Licina to dělal z jiného důvodu. Doufal, že bude vidět ve 
tmě. A série pokusů ukázala, že to skutečně funguje.  
Nechme lidi zkoušet, co chtějí. Dokud je to dobrovolné  
Bylo to nebezpečné? Nepochybně. Ale jak jinak bychom věděli, že to funguje? Tito lidé jsou blázni, ale dělají to 
dobrovolně. Sami pro sebe, ale možná pomůžou nám všem.  
Máme jim v tom bránit? Možná mají bioluddité pravdu a všechna tato podomácku vyráběná vylepšení lidí 
přivedou lidstvo do záhuby. Zatím jsou to magnety v uších, ale jsme na hranici experimentování s dětmi s DNA 
na objednávku. Kyborgové, jak média ráda nazývají DIY transhumanisty, se můžou dostat pod útok bioludditů. 
Vyhrají tuto válku znovu stroje, jako kdysi? Tentokrát ale stroje v lidských tělech?  
Sám jsem si to tak trochu vyzkoušel, když jsem si před pár lety nechal implantovat čip do ruky. Vím, že tím 
nikoho neohrožuji, snad ani sám sebe. Je to dobrovolné, nikdo mě k tomu nenutil. Má to smysl? Pro většinu lidí 
dnes možná ne, ale sám pomocí čipu otevírám několik dveří a platím s kryptoměnami. Možná to k ničemu 
nebude, ale nechme lidi zkoušet si hrát, pokud chtějí. Dokud je to dobrovolné.  
Text byl původně napsán pro časopis Trade-off.  
Dominik Stroukal je držitelem doktorátu z ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle studia ekonomie 
absolvoval Fakultu sociálních věd UK, kde se věnoval sociologii médií. Tři roky byl předsedou Ludwig von 
Mises Institutu pro Českou a Slovenskou republiku, dva roky místopředsedou pro publikace. Přednáší na PPE 
programu VŠ CEVRO Institut, ekonomické předměty na Vysoké škole finanční a správní a na gymnáziu PORG.  
  
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SmKVx/valka-kyborgu-proc-bychom-nemeli-spojit-nase-tela-s-technologii 
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Jeden z nejlepších způsobů, jak se seznámit s vysokou školou, jsou dny otevřených dveří.  
 
1. Lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2 ----------------------------------------- 7. ledna JAMU  
 
Hudební fakulta, Komenského nám. 6, Brno  
 
AMU  
 
Divadelní fakulta, Malostranské náměstí 12, Praha 1 ----------------------------------------- 8. ledna Vysoká škola 
logistiky  
 
Palackého 1381/25, Přerov ----------------------------------------- 9. ledna Univerzita Karlova  
 
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice  
 
Vysoká škola finanční a správní  
 
Estonská 500, Praha 10  
 
Vysoká škola hotelová  
 
Svídnická 506, Praha 8  
 
Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva  
 
Vltavská 585/14, Praha 5 --------------------------------------- 10. ledna Masarykova univerzita  
 
Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno --------------------------------------- 11. ledna Mendelova univerzita  
 
Agronomická fakulta, Zemědělská 1/1665, Brno  
 
Univerzita Karlova  
 
3. Lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl  
 
Univerzita Hradec Králové (také 12. 1.)  
 
Přírodovědecká fakulta Fakulta informatiky a managementu, obě Hradecká 1249/6, Hradec Králové Filosofická 
fakulta Pedagogická fakulta, obě náměstí Svobody 331, Hradec Králové  
 
Vysoká škola ekonomická  
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Fakulta informatiky a statistiky Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 ---------------------
------------------ 12. ledna Masarykova univerzita  
 
Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Brno  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava  
 
Univerzita Karlova  
 
Filosofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5-Motol Lékařská 
fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové  
 
Policejní akademie  
 
Fakulta bezpečnostního managementu, Lhotecká 559/7, Praha 4  
 
Univerzita obrany  
 
Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, Hradec Králové --------------------------------------- 15. ledna 
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1 (také 16. 1.) Akademie múzických umění  
 
Divadelní fakulta, Karlova 26, Praha 1  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8 --------------------------------------- 16. ledna Masarykova univerzita  
 
Lékařská fakulta  
 
Univerzita Karlova  
 
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice  
 
Slezská univerzita  
 
Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo náměstí 1150/13, Opava  
 
Metropolitní univerzita  
 
Dubečská 900/10, Praha 10 --------------------------------------- 17. ledna Univerzita Pardubice  
 
Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice  
 
Škoda Auto vysoká škola  
 
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav  
 
University od New York in Prague  
 
Londýnská 41, Praha 2  
 
Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
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Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA  
 
Slovačíkova 400/1, Praha 19-Kbely --------------------------------------- 18. ledna Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 Pokračování na straně 
8 Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2 (také 19. 1.) Akademie výtvarných umění  
 
U Akademie 4, Praha 7  
 
Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií (také 19. 1.) Filosofická fakulta (také 19. 1.) Jihočeská univerzita  
 
Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, Vodňany Filosofická fakulta, Branišovská 31a, České Budějovice 
Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31a, České 
Budějovice Teologická fakulta, Kněžská 8, České Budějovice Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, 
České Budějovice Zemědělská fakulta, Studentská 1668, České Budějovice  
 
Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice --------------------------------------- 19. ledna Masarykova univerzita  
 
Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno  
 
Univerzita Palackého  
 
Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzitní 244/22, Olomouc Fakulta tělesné kultury, tř. Míru 117, Olomouc 
Filosofická fakulta, Křížkovského 511/10, Olomouc Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta, obě 
Hněvotínská 976/3, Olomouc Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc Právnická fakulta Přírodovědecká 
fakulta obě 17. listopadu 8, Olomouc  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno Fakulta výtvarných umění, Údolní 244/53, Brno (také 20. 1.) Vysoká škola 
ekonomická  
 
Fakulta mezinárodních vztahů, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 --------------------------------------- 21. ledna 
Masarykova univerzita  
 
Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno-Pisárky --------------------------------------- 23. ledna Univerzita 
Karlova  
 
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, Praha 1  
 
Mendelova univerzita  
 
Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta umění, Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory  
 
Slezská univerzita  
 
Matematický ústav, Na Rybníčku 626/1, Opava  
 
Technická univerzita  
 
Fakulta mechanotroniky, informatiky a mezioborových studií  
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Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva  
 
Vltavská 585/14, Praha 5 --------------------------------------- 24. ledna Univerzita obrany  
 
Fakulta vojenského leadershipu, Fakulta vojenských technologií, obě Kounicova 65, Brno ČVUT, Fakulta 
informačních t Thákurova 9, Praha 6  
 
Masarykova univerzita  
 
Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, Brno  
 
Slezská univerzita  
 
Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná  
 
NEWTON College  
 
Rašínova 103/2, Brno --------------------------------------- 25. ledna ČVUT  
 
Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, Praha 6  
 
Česká zemědělská univerzita  
 
Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol – (také 26. 1.) Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Dokončení na straně 10 Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta tropického zemědělství Fakulta životního prostředí 
Provozně-ekonomická fakulta Technická fakulta Institut vzdělávání a poradenství  
 
Mendelova univerzita  
 
Zemědělská 1/1665, Brno Agronomická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání Provozně ekonomická fakulta  
 
Slezská univerzita  
 
Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 885/14, Opava  
 
Technická univerzita  
 
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec  
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 15/2172, 
Ostrava-Poruba Fakulta materiálově-technologická, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Fakulta stavební, 
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba  
 
VŠE  
 
Fakulta financí a účetnictví, nám. W. Churchilla 4, Praha 3  
 
Vysoká škola chemicko-technologická Technická 5, Praha 6-Dejvice (také 26. 1.) Fakulta chemické technologie 
Fakulta Chemicko-inženýrská Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany 
prostředí  
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Vysoké učení technické  
 
Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň --------------------------------------- 26. ledna Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno --------------------------------------- 28. ledna Ostravská univerzita Fakulta 
umění (až do 1. 2.) Podlahova 3, Ostrava–Mariánské Hory  
 
Univerzita Karlova  
 
Evangelická teologická fakulta, Černá 646/9, Praha 1 Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, Praha 4 ------
--------------------------------- 29. ledna ČVUT  
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1 (také 30. 1.) Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Voroněžská 1329/13, Liberec  
 
Univerzita Pardubice  
 
Fakulta filosofická, Studentská 85, Pardubice  
 
Vysoká škola kreativní komunikace  
 
Na Pankráci 420/54, Praha 4  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje – Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8 --------------------------------------- 30. ledna ČVUT  
 
Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1 Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
 
Fakulta sociálně ekonomická, Moskevská 54, Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství, Pasteurova 3334/7, 
Ústí nad Labem Fakulta umění a designu, Pasteurova 3334/7, Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií, 
Velká Hradební 424/13, Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem 
Filosofická fakulta, Pasteurova 13, Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem 
Přírodovědecká fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem  
 
Univerzita Karlova  
 
Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, Plzeň  
 
Univerzita Pardubice  
 
Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 
Pardubice  
 
VŠE  
 
Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec  



 
 

Plné znění zpráv  26 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 
Vysoká škola polytechnická  
 
Tolstého 1556/16, Jihlava  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3058/10, Brno Ústav soudního lékařství, 
Purkyňova 464/118, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň Fakulta strojní, 
Univerzitní 22, Plzeň  
 
Foto popis|  
Region| Severní Čechy 
 
Stejná zpráva vyšla také v dalších 9 titulech: 
Děčínský deník (Vzdělávání - studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 56), Chomutovský deník (Vzdělávání - 
studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 56), Jablonecký deník (Vzdělávání - studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 
56), Liberecký deník (Vzdělávání - studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 56), Litoměřický deník (Vzdělávání - 
studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 56), Mostecký deník (Vzdělávání - studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 
56), Teplický deník (Vzdělávání - studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 56), Ústecký deník (Vzdělávání - studuj 
tady - pracuj tady - příloha, str. 56), Žatecký a lounský deník (Vzdělávání - studuj tady - pracuj tady - příloha, str. 
56) 
 

Otevřené dveře vysokých škol 
3.1.2019    Písecký deník    str. 55    Příloha - Vzdělávání 

             

Jeden z nejlepších způsobů, jak se seznámit s vysokou školou, jsou dny otevřených dveří.  
 
LEDEN 2019  
 
5. 1.  
Univerzita Karlova  
 
1. Lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2  
 
7. 1.  
JAMU, Hudební fakulta, Komenského nám. 6, Brno AMU, Divadelní fakulta, Malostranské náměstí 12, Praha 1  
 
8. 1.  
Vysoká škola logistiky  
 
Palackého 1381/25, Přerov  
 
9. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice  
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Vysoká škola finanční a správní  
 
Estonská 500, Praha 10  
 
Vysoká škola hotelová  
 
Svídnická 506, Praha 8  
 
Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva  
 
Vltavská 585/14, Praha 5  
 
10. 1.  
Masarykova univerzita,  
 
Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno  
 
11. 1.  
Mendelova univerzita  
 
Agronomická fakulta, Zemědělská 1/1665, Brno  
 
Univerzita Karlova  
 
3. Lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl  
 
Univerzita Hradec Králové (také 12. 1.)  
 
Přírodovědecká fakulta Fakulta informatiky a managementu, obě Hradecká 1249/6, Hradec Králové Filosofická 
fakulta Pedagogická fakulta, obě náměstí Svobody 331, Hradec Králové  
 
Vysoká škola ekonomická  
 
Fakulta informatiky a statistiky Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3  
 
12. 1.  
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Brno  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava  
 
Univerzita Karlova  
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Filosofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5-Motol Lékařská 
fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové Policejní akademie, Fakulta bezpečnostního 
managementu, Lhotecká 559/7, Praha 4 Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, 
Hradec Králové  
 
15. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1  
 
(také 16. 1.) Akademie múzických umění,  
 
Divadelní fakulta, Karlova 26, Praha 1  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8  
 
16. 1.  
Masarykova univerzita,  
 
Lékařská fakulta  
 
Univerzita Karlova  
 
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice  
 
Slezská univerzita,  
 
Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo náměstí 1150/13, Opava  
 
Metropolitní univerzita  
 
Dubečská 900/10, Praha 10 17. 1.  
Univerzita Pardubice  
 
Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice  
 
Škoda Auto vysoká škola  
 
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav  
 
University od New York in Prague, Londýnská 41, Praha 2 Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 19-Kbely  
 
18. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 Přírodovědecká 
fakulta, Albertov 6, Praha 2 (také 19. 1.) Akademie výtvarných umění  
 
U Akademie 4, Praha 7  
 
Masarykova univerzita  
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Fakulta sociálních studií  
 
(také 19. 1.) Filosofická fakulta (také 19. 1.) Jihočeská univerzita  
 
Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, Vodňany Filosofická fakulta, Branišovská 31a, České Budějovice 
Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31a, České 
Budějovice Teologická fakulta, Kněžská 8, České Budějovice Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, 
České Budějovice Zemědělská fakulta, Studentská 1668, České Budějovice  
 
Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
 
19. 1.  
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno  
 
Univerzita Palackého  
 
Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzitní 244/22, Olomouc Fakulta tělesné kultury, tř. Míru 117, Olomouc 
Filosofická fakulta, Křížkovského 511/10, Olomouc Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta, obě 
Hněvotínská 976/3, Olomouc Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc Právnická fakulta Přírodovědecká 
fakulta obě 17. listopadu 8, Olomouc  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno Fakulta výtvarných umění, Údolní 244/53, Brno (také 20. 1.) Vysoká škola 
ekonomická  
 
Fakulta mezinárodních vztahů, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3  
 
21. 1.  
Masarykova univerzita  
 
Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno-Pisárky  
 
23. 1.  
Univerzita Karlova,  
 
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, Praha 1  
 
Mendelova univerzita  
 
Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta umění, Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory Slezská univerzita, Matematický ústav, Na Rybníčku 
626/1, Opava Technická univerzita, Fakulta mechanotroniky, informatiky a mezioborových studií  
 
Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva, Vltavská 585/14, Praha 5  
 
24. 1.  
Univerzita obrany  
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Fakulta vojenského leadershipu, Fakulta vojenských technologií, obě Kounicova 65, Brno ČVUT, Fakulta 
informačních technologií, Thákurova 9, Praha 6  
 
Masarykova univerzita  
 
Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, Brno Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 
Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná  
 
NEWTON College  
 
Rašínova 103/2, Brno  
 
25. 1.  
ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, Praha 6  
 
Česká zemědělská univerzita,  
 
Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol –  
 
(také 26. 1.)  
 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta tropického 
zemědělství Fakulta životního prostředí Provozně-ekonomická fakulta Technická fakulta Institut vzdělávání a 
poradenství Mendelova univerzita,  
 
Zemědělská 1/1665, Brno Agronomická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání Provozně ekonomická fakulta 
Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 885/14, Opava Technická univerzita, Fakulta 
přírodovědně-humanitní a pedagogická, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec  
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 15/2172, 
Ostrava-Poruba Fakulta materiálovětechnologická, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Fakulta stavební, 
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba VŠE, Fakulta 
financí a účetnictví, nám. W. Churchilla 4, Praha 3  
 
Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, Praha 6-Dejvice (také 26. 1.) Fakulta chemické technologie 
Fakulta Chemicko-inženýrská Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany 
prostředí  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň  
 
26. 1.  
Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
28. 1.  
Ostravská univerzita, Fakulta umění (až do 1. 2.) Podlahova 3, Ostrava–Mariánské Hory  
 
Univerzita Karlova  
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Evangelická teologická fakulta, Černá 646/9, Praha 1 Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, Praha 4  
 
29. 1.  
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1  
 
(také 30. 1.) Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Voroněžská 1329/13, Liberec  
 
Univerzita Pardubice  
 
Fakulta filosofická, Studentská 85, Pardubice  
 
Vysoká škola kreativní komunikace  
 
Na Pankráci 420/54, Praha 4  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje – Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8  
 
30. 1.  
ČVUT  
 
Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1 Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
 
Fakulta sociálně ekonomická, Moskevská 54, Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství, Pasteurova 3334/7, 
Ústí nad Labem Fakulta umění a designu, Pasteurova 3334/7, Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií, 
Velká Hradební 424/13, Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem 
Filosofická fakulta, Pasteurova 13, Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem 
Přírodovědecká fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 
3, Plzeň  
 
Univerzita Pardubice,  
 
Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 
Pardubice VŠE, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec  
 
Vysoká škola polytechnická,  
 
Tolstého 1556/16, Jihlava  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3058/10, Brno Ústav soudního lékařství, 
Purkyňova 464/118, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň Fakulta strojní, 
Univerzitní 22, Plzeň  
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Foto popis|  
Region| Jižní Čechy 
 
Stejná zpráva vyšla také v dalších 25 titulech: 
Benešovský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Berounský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Boleslavský 
deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Českobudějovický deník (Příloha - Vzdělávání, str. 55), Českokrumlovský 
deník (Příloha - Vzdělávání, str. 55), Domažlický deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56), Chebský deník (Příloha - 
Vzdělávání, str. 56), Jindřichohradecký deník (Příloha - Vzdělávání, str. 55), Karlovarský deník (Příloha - 
Vzdělávání, str. 56), Kladenský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Klatovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 
56), Kolínský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Kutnohorský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Mělnický 
deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Nymburský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Plzeňský deník (Příloha - 
Vzdělávání, str. 56), Prachatický deník (Příloha - Vzdělávání, str. 55), Pražský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 
90), Příbramský deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Rakovnický deník (Příloha/Vzdělávání, str. 90), Rokycanský 
deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56), Sokolovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56), Strakonický deník (Příloha 
- Vzdělávání, str. 55), Táborský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 55), Tachovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 
56) 
 

Otevřené dveře vysokých škol 
3.1.2019    Vyškovský deník    str. 53    Příloha - Vzdělávání 

             

Jeden z nejlepších způsobů, jak se seznámit s vysokou školou, jsou dny otevřených dveří.  
 
LEDEN 2019  
 
5. 1.  
Univerzita Karlova  
 
1. Lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2  
 
7. 1.  
JAMU, Hudební fakulta, Komenského nám. 6, Brno AMU, Divadelní fakulta, Malostranské náměstí 12, Praha 1  
 
8. 1.  
Vysoká škola logistiky  
 
Palackého 1381/25, Přerov  
 
9. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice  
 
Vysoká škola finanční a správní  
 
Estonská 500, Praha 10  
 
Vysoká škola hotelová  
 
Svídnická 506, Praha 8  
 
Vysoká škola obchodní  
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Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva  
 
Vltavská 585/14, Praha 5  
 
10. 1.  
Masarykova univerzita,  
 
Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno  
 
11. 1.  
Mendelova univerzita  
 
Agronomická fakulta, Zemědělská 1/1665, Brno  
 
Univerzita Karlova  
 
3. Lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl  
 
Univerzita Hradec Králové (také 12. 1.)  
 
Přírodovědecká fakulta Fakulta informatiky a managementu, obě Hradecká 1249/6, Hradec Králové Filosofická 
fakulta Pedagogická fakulta, obě náměstí Svobody 331, Hradec Králové  
 
Vysoká škola ekonomická  
 
Fakulta informatiky a statistiky Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3  
 
12. 1.  
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Brno  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava  
 
Univerzita Karlova  
 
Filosofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5-Motol Lékařská 
fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové Policejní akademie, Fakulta bezpečnostního 
managementu, Lhotecká 559/7, Praha 4 Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, 
Hradec Králové  
 
15. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1  
 
(také 16. 1.) Akademie múzických umění,  
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Divadelní fakulta, Karlova 26, Praha 1  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8  
 
16. 1.  
Masarykova univerzita,  
 
Lékařská fakulta  
 
Univerzita Karlova  
 
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice  
 
Slezská univerzita,  
 
Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo náměstí 1150/13, Opava  
 
Pokračování na straně 4 Pokračování ze strany 3 Metropolitní univerzita  
 
Dubečská 900/10, Praha 10  
 
17. 1.  
Univerzita Pardubice  
 
Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice  
 
Škoda Auto vysoká škola  
 
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav  
 
University od New York in Prague, Londýnská 41, Praha 2 Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 19-Kbely  
 
18. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 Přírodovědecká 
fakulta, Albertov 6, Praha 2 (také 19. 1.) Akademie výtvarných umění  
 
U Akademie 4, Praha 7  
 
Masarykova univerzita  
 
Fakulta sociálních studií  
 
(také 19. 1.) Filosofická fakulta (také 19. 1.) Jihočeská univerzita  
 
Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, Vodňany Filosofická fakulta, Branišovská 31a, České Budějovice 
Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31a, České 
Budějovice Teologická fakulta, Kněžská 8, České Budějovice Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, 
České Budějovice Zemědělská fakulta, Studentská 1668, České Budějovice  
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Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
 
19. 1.  
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno  
 
Univerzita Palackého  
 
Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzitní 244/22, Olomouc Fakulta tělesné kultury, tř. Míru 117, Olomouc 
Filosofická fakulta, Křížkovského 511/10, Olomouc Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta, obě 
Hněvotínská 976/3, Olomouc Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc Právnická fakulta Přírodovědecká 
fakulta obě 17. listopadu 8, Olomouc  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno Fakulta výtvarných umění, Údolní 244/53, Brno (také 20. 1.) Vysoká škola 
ekonomická  
 
Fakulta mezinárodních vztahů, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3  
 
21. 1.  
Masarykova univerzita  
 
Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno-Pisárky  
 
23. 1.  
Univerzita Karlova,  
 
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, Praha 1  
 
Mendelova univerzita  
 
Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta umění, Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory Slezská univerzita, Matematický ústav, Na Rybníčku 
626/1, Opava Technická univerzita, Fakulta mechanotroniky, informatiky a mezioborových studií  
 
Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva, Vltavská 585/14, Praha 5  
 
24. 1.  
Univerzita obrany  
 
Fakulta vojenského leadershipu, Fakulta vojenských technologií, obě Kounicova 65, Brno ČVUT, Fakulta 
informačních technologií, Thákurova 9, Praha 6  
 
Masarykova univerzita  
 
Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, Brno Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 
Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná  
 
NEWTON College  
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Rašínova 103/2, Brno  
 
25. 1.  
ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, Praha 6  
 
Česká zemědělská univerzita,  
 
Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol –  
 
(také 26. 1.)  
 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta tropického 
zemědělství Fakulta životního prostředí Provozně-ekonomická fakulta Technická fakulta Institut vzdělávání a 
poradenství  
 
Pokračování na straně 5 Mendelova univerzita,  
 
Zemědělská 1/1665, Brno Agronomická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání Provozně ekonomická fakulta 
Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 885/14, Opava Technická univerzita, Fakulta 
přírodovědně-humanitní a pedagogická, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec  
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 15/2172, 
Ostrava-Poruba Fakulta materiálovětechnologická, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Fakulta stavební, 
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba VŠE, Fakulta 
financí a účetnictví, nám. W. Churchilla 4, Praha 3  
 
Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, Praha 6-Dejvice (také 26. 1.) Fakulta chemické technologie 
Fakulta Chemicko-inženýrská Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany 
prostředí  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň  
 
26. 1.  
Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
28. 1.  
Ostravská univerzita, Fakulta umění (až do 1. 2.) Podlahova 3, Ostrava–Mariánské Hory  
 
Univerzita Karlova  
 
Evangelická teologická fakulta, Černá 646/9, Praha 1 Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, Praha 4  
 
29. 1.  
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1  
 
(také 30. 1.) Masarykova univerzita  
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Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Voroněžská 1329/13, Liberec  
 
Univerzita Pardubice  
 
Fakulta filosofická, Studentská 85, Pardubice  
 
Vysoká škola kreativní komunikace  
 
Na Pankráci 420/54, Praha 4  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje – Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8  
 
30. 1.  
ČVUT  
 
Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1 Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
 
Fakulta sociálně ekonomická, Moskevská 54, Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství, Pasteurova 3334/7, 
Ústí nad Labem Fakulta umění a designu, Pasteurova 3334/7, Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií, 
Velká Hradební 424/13, Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem 
Filosofická fakulta, Pasteurova 13, Ústí nad Labem  
 8, Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem Univerzita Karlova, 
Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, Plzeň  
 
Univerzita Pardubice,  
 
Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 
Pardubice VŠE, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec  
 
Vysoká škola polytechnická,  
 
Tolstého 1556/16, Jihlava  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3058/10, Brno Ústav soudního lékařství, 
Purkyňova 464/118, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň Fakulta strojní, 
Univerzitní 22, Plzeň  
 
Foto popis|  
Region| Jižní Morava 
 
Stejná zpráva vyšla také v dalších 19 titulech: 
Blanenský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Brněnský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Bruntálský a 
krnovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Břeclavský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Frýdecko-
místecký a třinecký deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Hodonínský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), 
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Karvinský a havířovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Kroměřížský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), 
Moravskoslezský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), Novojičínský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), 
Olomoucký deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), Opavský a hlučínský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 53), 
Prostějovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), Přerovský a hranický deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), 
Slovácký deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), Šumperský a jesenický deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), 
Valašský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), Zlínský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 20), Znojemský deník 
(Příloha - Vzdělávání, str. 53) 
 

Otevřené dveře vysokých škol 
3.1.2019    Jihlavský deník    str. 56    Příloha - Vzdělávání 

             

Jeden z nejlepších způsobů, jak se seznámit s vysokou školou, jsou dny otevřených dveří.  
 
LEDEN 2019  
 
5. 1.  
Univerzita Karlova  
 
1. Lékařská fakulta, Kateřinská 32, Praha 2  
 
7. 1.  
JAMU, Hudební fakulta, Komenského nám. 6, Brno AMU, Divadelní fakulta, Malostranské náměstí 12, Praha 1  
 
8. 1.  
Vysoká škola logistiky  
 
Palackého 1381/25, Přerov  
 
9. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice  
 
Vysoká škola finanční a správní  
 
Estonská 500, Praha 10  
 
Vysoká škola hotelová  
 
Svídnická 506, Praha 8  
 
Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva  
 
Vltavská 585/14, Praha 5  
 
10. 1.  
Masarykova univerzita,  
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Právnická fakulta, Veveří 70, Brno  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno  
 
11. 1.  
Mendelova univerzita  
 
Agronomická fakulta, Zemědělská 1/1665, Brno  
 
Univerzita Karlova  
 
3. Lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10  
 
Univerzita Palackého  
 
Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl  
 
Univerzita Hradec Králové (také 12. 1.)  
 
Přírodovědecká fakulta Fakulta informatiky a managementu, obě Hradecká 1249/6, Hradec Králové Filosofická 
fakulta Pedagogická fakulta, obě náměstí Svobody 331, Hradec Králové  
 
Vysoká škola ekonomická  
 
Fakulta informatiky a statistiky Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3  
 
12. 1.  
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Brno  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava  
 
Univerzita Karlova  
 
Filosofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5-Motol  
 
Pokračování na další straně Pokračování z předchozí strany  
 
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové Policejní akademie, Fakulta bezpečnostního 
managementu, Lhotecká 559/7, Praha 4 Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, 
Hradec Králové  
 
15. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1  
 
(také 16. 1.) Akademie múzických umění,  
 
Divadelní fakulta, Karlova 26, Praha 1  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8  



 
 

Plné znění zpráv  40 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 
16. 1.  
Masarykova univerzita,  
 
Lékařská fakulta  
 
Univerzita Karlova  
 
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice  
 
Slezská univerzita,  
 
Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo náměstí 1150/13, Opava  
 
Metropolitní univerzita  
 
Dubečská 900/10, Praha 10  
 
17. 1.  
Univerzita Pardubice  
 
Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice  
 
Škoda Auto vysoká škola  
 
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav  
 
University od New York in Prague, Londýnská 41, Praha 2 Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 19-Kbely  
 
18. 1.  
Univerzita Karlova  
 
Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 Přírodovědecká 
fakulta, Albertov 6, Praha 2 (také 19. 1.) Akademie výtvarných umění  
 
U Akademie 4, Praha 7  
 
Masarykova univerzita  
 
Fakulta sociálních studií  
 
(také 19. 1.) Filosofická fakulta (také 19. 1.) Jihočeská univerzita  
 
Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, Vodňany Filosofická fakulta, Branišovská 31a, České Budějovice 
Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31a, České 
Budějovice Teologická fakulta, Kněžská 8, České Budějovice Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, 
České Budějovice Zemědělská fakulta, Studentská 1668, České Budějovice  
 
Dokončení na straně 8 Pokračování ze strany 7 Vysoká škola evropských a regionálních studií  
 
Žižkova tř. 4, České Budějovice  
 
19. 1.  
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno  
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Univerzita Palackého  
 
Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzitní 244/22, Olomouc Fakulta tělesné kultury, tř. Míru 117, Olomouc 
Filosofická fakulta, Křížkovského 511/10, Olomouc Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta, obě 
Hněvotínská 976/3, Olomouc Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc Právnická fakulta Přírodovědecká 
fakulta obě 17. listopadu 8, Olomouc  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno Fakulta výtvarných umění, Údolní 244/53, Brno (také 20. 1.) Vysoká škola 
ekonomická  
 
Fakulta mezinárodních vztahů, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3  
 
21. 1.  
Masarykova univerzita  
 
Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno-Pisárky  
 
23. 1.  
Univerzita Karlova,  
 
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, Praha 1  
 
Mendelova univerzita  
 
Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice  
 
Ostravská univerzita  
 
Fakulta umění, Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory Slezská univerzita, Matematický ústav, Na Rybníčku 
626/1, Opava Technická univerzita, Fakulta mechanotroniky, informatiky a mezioborových studií  
 
Vysoká škola obchodní  
 
Spálená 76/14, Praha 1  
 
Vysoká škola podnikání a práva, Vltavská 585/14, Praha 5  
 
24. 1.  
Univerzita obrany  
 
Fakulta vojenského leadershipu, Fakulta vojenských technologií, obě Kounicova 65, Brno ČVUT, Fakulta 
informačních technologií, Thákurova 9, Praha 6  
 
Masarykova univerzita  
 
Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, Brno Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 
Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná  
 
NEWTON College  
 
Rašínova 103/2, Brno  
 
25. 1.  
ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, Praha 6  
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Česká zemědělská univerzita,  
 
Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol –  
 
(také 26. 1.)  
 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta tropického 
zemědělství Fakulta životního prostředí Provozně-ekonomická fakulta Technická fakulta Institut vzdělávání a 
poradenství  
 
Mendelova univerzita,  
 
Zemědělská 1/1665, Brno Agronomická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání Provozně ekonomická fakulta 
Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 885/14, Opava Technická univerzita, Fakulta 
přírodovědně-humanitní a pedagogická, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec  
 
Pokračování na další straně Pokračování ze strany 8 Vysoká škola báňská – Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 15/2172, 
Ostrava-Poruba Fakulta materiálovětechnologická, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Fakulta stavební, 
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba VŠE, Fakulta 
financí a účetnictví, nám. W. Churchilla 4, Praha 3  
 
Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, Praha 6-Dejvice (také 26. 1.) Fakulta chemické technologie 
Fakulta Chemicko-inženýrská Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany 
prostředí  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň  
 
26. 1.  
Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
28. 1.  
Ostravská univerzita, Fakulta umění (až do 1. 2.) Podlahova 3, Ostrava–Mariánské Hory  
 
Univerzita Karlova  
 
Evangelická teologická fakulta, Černá 646/9, Praha 1 Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, Praha 4  
 
29. 1.  
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1  
 
(také 30. 1.) Masarykova univerzita  
 
Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno  
 
Technická univerzita  
 
Ekonomická fakulta, Voroněžská 1329/13, Liberec  
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Univerzita Pardubice  
 
Fakulta filosofická, Studentská 85, Pardubice  
 
Vysoká škola kreativní komunikace  
 
Na Pankráci 420/54, Praha 4  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje – Bankovní institut  
 
Lindnerova 575/1, Praha 8  
 
30. 1.  
ČVUT  
 
Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1 Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
 
Fakulta sociálně ekonomická, Moskevská 54, Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství, Pasteurova 3334/7, 
Ústí nad Labem Fakulta umění a designu, Pasteurova 3334/7, Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií, 
Velká Hradební 424/13, Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem 
Filosofická fakulta, Pasteurova 13, Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem 
Přírodovědecká fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem dokončení z předchozí strany 9 Univerzita Karlova, 
Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, Plzeň  
 
Univerzita Pardubice,  
 
Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 
Pardubice VŠE, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec  
 
Vysoká škola polytechnická,  
 
Tolstého 1556/16, Jihlava  
 
Vysoké učení technické  
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3058/10, Brno Ústav soudního lékařství, 
Purkyňova 464/118, Brno  
 
Západočeská univerzita  
 
Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň Fakulta strojní, 
Univerzitní 22, Plzeň  
 
*** 
 
Střední školy a VOŠ – Havlíčkobrodsko  
 
 název adresa telefon e-mail www  
 Akademie Světlá nad – Sázavou VOŠ, Gymn. a SOŠUP Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 569 729 251 
nabor@skola@akademie-akademie-svetla.svetla.cz cz, www.akademie-svetla.cz  
Gymnázium Havlíčkův Brod Štáflflfl ova 2063, Havlíčkův Brod 569 669 330 ghb@ghb.cz, bouchal@ghb.cz 
www.ghb.cz  
Gymnázium Chotěboř Jiráskova 637, Chotěboř 569 669 360 gch@gch.cz, smejkal@gch.cz www.gch.cz  
Gymnázium, a Vyšší odborná Střední škola odborná Ledeč nad škola Sázavou Husovo náměstí 1, Ledeč nad 
Sázavou 569 430 500 sekretariat@gvi.cz, vitiskovai@gvi.cz www.gvi.cz  
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Obchodní Havlíčkův Brod akademie a Hotelová škola Bratříků 851, Havlíčkův Brod 569 421 182 
oahshb@oahshb.cz, forman@oahshb.cz www.oahshb.cz  
Vyšší a Střední odborná odborné škola, učiliště Obchodní technické akademie Chotěboř Na Valech 690, 
Chotěboř 569 624 106 skola@oschot.cz, benak@oschot.cz www.oschot.cz  
SPŠ stavební ak. St. Bechyně Jihlavská 628, Havlíčkův Brod 569 433 519 posta@stavskola.cz 
www.stavskola.cz  
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod Masarykova 2033, Havlíčkův Brod 569 421 656 zdravskol@zdravskolhb.cz 
www.zdravskolhb.cz  
Základní škola a Praktická škola Chotěboř Hradební 529, Chotěboř 569 624 502 skola@zs-chotebor.com 
www.zs-chotebor.com  
 
Střední školy a VOŠ – Pelhřimovsko  
 
 název adresa telefon e-mail www  
Česká střední zemědělská škola akademie v Humpolci, Školní 764, Humpolec 565 532 069 cer@cza-hu.cz 
www.cza-hu.cz  
Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec Komenského 147, Humpolec 565 502 211 red@gymhu.cz www.gymhu.cz  
Gymnázium Pacov Hronova 1079, Pacov 565 442 911 gpacov@email.cz www.gpacov.cz  
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 244, Pelhřimov 565 301 940 petrak@gyoa.cz, 
maresova@gyoa.cz www.gyoa.cz  
SOŠ a SOU Třešť – pracoviště Černovice Mariánské náměstí 72, Černovice 565 492 182 
ou.cernovice.zastupce@seznam.cz www.uciliste-cernovice.cz  
Střední SČMSD škola Humpolec, informatiky s.r.o. a cestovního ruchu Hradská 276, Humpolec 565 532 160 
info@stredniskola.com www.stredniskola.com  
Střední a Střední průmyslová odborné učiliště škola Pelhřimov Friedova 1469, Pelhřimov 565 349 420 
skola@spssou-pe.cz www.spssou-pe.cz  
Vyšší SČMSD odborná Pelhřimov, škola s.a r.Střední o. škola hotelová Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov 
565 350 626 lcapak@hs-pe.cz, ocarva@hs-pe.cz www.hs-pe.cz  
Soukromá střední škola pedagogiky  
a sociálních služeb, s.r.o. Obrataň 148, Obrataň 702 076 909 sekretariat@sspobratan.cz www.sspobratan.cz  
 
Střední školy a VOŠ – Třebíčsko  
 
 název adresa telefon e-mail www  
Gymnázium Moravské Budějovice a Střední odborná škola, Tyršova 365, Moravské Budějovice 568 408 051 
skola@dubsky.gymsosmb.frantisek@gymsosmb.cz, cz www.gymsosmb.cz  
Gymnázium Třebíč Masarykovo nám. 9, Třebíč 568 840 815 gymnazium.trebic@gtr.cz www.gtr.cz  
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,  
Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní Sirotčí 4, Třebíč 566 780 121 kolarova@oahstrebic.cz 
www.oahstrebic.cz  
jazykové zkoušky Třebíč  
Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22, Třebíč 568 840 547 kancelar@kgtrebic.cz www.kgtrebic.cz  
Soukromá střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště s. r. o. Znojemská 1027, Třebíč 777 732 772 hruskova.renata@seznam.cz www.ssos-
sou.cz  
Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč 568 832 111 offififi ce@spst.cz www.spst.cz  
Střední Budějovice škola řemesel a služeb Moravské Tovačovského Moravské Budějovice sady 79, 568 421 
496 ssrs@ssrs.cz, dolezal@ssrs.cz www.ssrs.cz  
Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214, Třebíč 568 606 410 info@spsstrebic.cz, kurka@spsstrebic.cz 
www.stavtr.cz  
VOŠ Třebíč a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Žižkova 505, Třebíč 568 610 101 info@szstrebic.cz 
www.szstrebic.cz  
Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. Smrk č.p. 94, Vladislav 604 223 860 info@agroskola.eu 
www.agroskola.eu  
 
Foto popis|  
Region| Vysočina 
 



 
 

Plné znění zpráv  45 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech: 
Havlíčkobrodský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56), Pelhřimovský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56), 
Třebíčský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56), Žďárský deník (Příloha - Vzdělávání, str. 56) 
 

SPISOVATELÉ A NOVINÁŘI ZE ŽELEZA 
3.1.2019    Instinkt    str. 32    Společnost dynastie 

    Tomáš Čechtický         

Vladimír Neff napsal mimo jiné pentalogii o osudech několika generací pražských podnikatelských rodin. Věděl, 
o čem píše. Měl převzít otcovo železářství, odrodil se však a zamířil do Melantrichu. Syn Ondřej je 
nejvydávanějším českým autorem science fiction, vnuk David pracuje jako fotoreportér MF Dnes.  
 
První železářství založil Jan Neff na rohu pražských ulic Na Příkopě a Celetné. Vzal si Sidonii Stuchlíkovou, 
která si říkala Zdenka, ale v rodinných pamětech se vyskytuje pouze jako Sída. Její tatínek Alois Stuchlík vlastnil 
zasílatelství a postavil v dnešní Seifertově ulici na Žižkově dům. Jan se Sídou měli dva syny, Vladimíra Neffa 
seniora a Miloše. Ti obchod převzali. Firma se přestěhovala o několik desítek metrů dál, na roh „Příkopů“ a 
Nekázanky. Budoucí spisovatel Vladimír Neff junior se tam u svého otce učil prodávat příbory, hrnce a šicí 
stroje. Ve vzpomínkové knize Večery u krbu vypráví, že zákazník si vzal občas stranou staršího prodavače a 
ptal se: „Kdo je ten úžasně mrzutý a netečný mladík tam v tom rohu?“ „Pst,“ odpověděl prodavač, „to je šéfův 
syn.“  
 K prodeji nádobí moc použitelný nebyl. Ale říká se o něm, že mezi českými spisovateli proslul jako 
poslední velký vypravěč. Mezi lety 1957 a 1963 napsal zmíněnou pětidílnou ságu rodu Bornů a Nedobylů. Vyšel 
z rodinné kroniky. Bornové jsou vtělením rodu Neffů a Nedobyly odvodil od Stuchlíků.  
 
Kastroly z hloubi věků  
 
Vztah mezi oběma Vladimíry měl k ideálu daleko. Mladší napsal už v devíti letech román Rozdrcené okovy. Bylo 
to roku 1918 a na pozadí dějinných událostí se odehrávalo rodinné drama. V jedné z vypjatých scén manžel, 
vlastenec, vypíchne v hádce své prorakouské ženě oko vidličkou. Senior tvořil rovněž. Například reklamní seriál 
o kozákovi Holopupenkovi, který jezdil ze Síče do Prahy k firmě Neff nakupovat železářské zboží. Nebo 
podobné dílko o tajemném cizinci, jenž se zjevuje opatřen maskou na pražských ulicích a nabádá lidi, aby 
chodili nakupovat k Neffovi. Ti dva si opravdu nemohli rozumět.  
 Spisovatelův syn Ondřej, fotograf, autor třiceti sci-firománů a povídkových sbírek a vydavatel 
internetových periodik Neviditelný pes a DigiNeff, vidí osten mezi tátou a dědečkem méně dramaticky. Junior 
neprospíval, na obchodní akademii měl sedm dostatečných a reparát z němčiny. Senior ho však ze školy 
neodvolal a za pult rodinného obchodu nepostavil, byť po tom bytostně toužil. Místo toho jej poslal na Vyšší 
školu obchodní do Ženevy. Spisovatel tam studoval od svých šestnácti do devatenácti let, získal sebevědomí a 
znalost francouzštiny.  
 Ve firmě se vyskytoval až do roku 1935, pak odešel do Melantrichu. S humorem vzpomíná na 
podnikatelské omyly, jichž se dopouštěl jeho staromilský otec, popřípadě strýc Miloš Neff, chemický inženýr a 
spolumajitel. Bratři pojali na začátku první světové války nápad, že uloží na bezpečném místě solidní 
předválečné zboží, a až se válečná lítice přežene, mohutný zisk je nemine. Není bez zajímavosti, že stejný trik 
vymyslel před nástupem Hitlera majitel pražského lahůdkářství Jan Paukert. Ve stropě firmy ukryl tisíc dvě stě 
lahví koňaků a likérů (viz TÝDEN č. 9/07). Neffové najali skladiště v Karlíně a zazdili tam aluminiové nádobí za 
mnoho tisíc rakouských korun. Po pádu Rakouska nechali zeď prorazit. Zasyčelo to a z díry se vydral puch. 
Strýc chemik nervózně poznamenal, že odér provázející kvasné pochody při rozkladu beden a obalové vlny 
očekával, pach však, žel, pocházel odjinud. Vše od naběraček po pekáče bylo proděravěno miliony miniaturních 
dírek. Bůhví, co je způsobilo. Strýc přičinil jen rozpačitý komentář, že došlo k nepředvídatelnému chemickému 
pochodu.  
 Jakkoli se Miloš Neff a Vladimír Neff senior v úvahách týkajících se taktiky a strategie firmy tu a tam 
zmýlili, dokázali své chyby vzájemně eliminovat. Spisovatel to ve Večerech u krbu výstižně formuluje: „Firma 
pevně, byť poněkud šouravě spěla k zítřkům obuta do bot, jež ušil v hloubi devatenáctého věku náš ctihodný 
děd.“  
 
Chlapeček s lopuchem  
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Syn Ondřeje Neffa se jmenuje David a pracuje jako fotograf Mladé fronty Dnes. Vyniká rozložitou postavou, na 
vojnu nicméně nenarukoval. Získal modrou knížku, o níž se za socialismu pravívalo, že je základem knihovny 
každého intelektuála. Zajímavá je diagnóza, která mu kořist vynesla: celková zchátralost organismu. Když se ho 
vojenští páni ptali, od čeho má tak široká ramena, pohotově opáčil, že od kašle.  
Ondřej je vyšší, štíhlejší, má užší ramena. Podotýká: „Figuru dědíme v rodině ob generaci.“ Ondřej připomíná 
Vladimíra Neffa seniora, David jako by vypadl z oka spisovateli. Podobně jako on tíhne k těžké atletice. 
Romanopisec chodíval boxovat do Hojerovy tělocvičny v podzemí paláce Zlatá husa na Václavském náměstí. 
Absolvoval v ní jak pravidelná posilovací cvičení, tak boxerské zápasy, z nichž si odnesl zlomenou nosní 
chrupavku. Ondřejovi alespoň vyprávěl, že to je památka na úder rukavicí. Ten byl však k otcovým zkazkám 
ostražitý. Táta se mu totiž jednou přiznal, že jizva na bradě není pozůstatek po ráně bajonetem na vojně, jak mu 
pětadvacet let tvrdil, nýbrž stopa po vypálené bradavici.  
 V nejslavnějším románu Třináctá komnata zobrazil sama sebe jako chlapečka Kosťu s lopuchovým 
listem na hlavě. Hlavní hrdina je zavalitý, neohrabaný, ale hlavu má plnou fantastických nápadů. Třináctou 
komnatu vydal roku 1944. Od té doby vyšla v celkovém nákladu více než čtvrt milionu výtisků.  
 Vladimír Neff psal také filmové scénáře, podle nichž za dvacet let (1940–1960) vzniklo sedm 
celovečerních filmů. Roku  
 1940 vytvořil scénář pro film Gabriela a odevzdal ho National filmu. Ředitel Karel Feix učinil neobvyklé 
gesto, předal práci k revizi Karlu Hašlerovi. Nikdo nechápal, proč to Feix udělal.  
 Snad chtěl písničkáři pomoci v době, kdy po něm šlo gestapo. Neff měl za sebou sedm románů i film 
Minulost Jany Kosinové, nebyl tedy žádný začátečník. Hašler přesto nenechal v jeho scénáři kámen na kameni. 
Neff se s Hašlerem pohádal a nakonec svoji verzi obhájil. Bylo to naposledy, kdy Hašlera viděl. Dva roky nato 
ho nacisté umučili.  
 
Dva spisovatelé  
 
Ondřej Neff si s otcem rozuměl. Malíř Adolf Hoffmeister jim žertem říkal bratři Neffové. „Táta měl dar vyprávět 
příhody a dokázal mi ho předat,“ vzpomíná Ondřej. „A jeho zase bavil chlapeček, který nechce hrát fotbal, ale 
vyptává se ho na příčiny třicetileté války.“  
 Vladimír Neff maturoval v Ženevě na Vyšší škole obchodní. Syna učil francouzsky. Ondřej studoval 
vysokou školu, která se nejdříve jmenovala Institut osvěty a novinářství, později Fakulta sociálních věd a 
publicistiky. Měl nastoupit jako zpravodaj chystaných Lidových novin v Paříži, jenže udeřil 21. srpen roku 1968. 
Ten den změnil Ondřejův život. Bylo mu třiadvacet.  
 Od patnácti fotografoval flexaretem, který dostal k Ježíšku. Pořídil třeba snímky Jana Wericha. Ten měl 
k rodině blízko, protože byl kolegou Ondřejovy maminky Zuzany. Ta po boku Vladimíra Neffa prožila více než 
čtyřicet let, a jak spisovatel zaznamenal, byla to žena krásná a krutě duchaplná. S Voskovcem a Werichem 
patřila k zakládajícím členům Osvobozeného divadla. Když zaniklo, hrála profesionálně karty v karbanickém 
salonu v pasáži Černá růže.  
 Ondřej věděl, že kdyby bylo nejhůř, fotografií by se uživil. „A po srpnu bylo nejhůř,“ praví. Profesionálně 
fotografoval v ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby) a v nakladatelství Albatros. Lámal též sloupce Mladé 
fronty jako grafik a po převratu vedl její víkendovou přílohu.  
 Jako autor se Ondřej Neff s otcem minul. Zavinila to doba. Výjimkou byla životopisná kniha 
Podivuhodný svět Julese Verna. „Vyšla v roce 1978 a táta z ní měl ohromnou radost,“ říká. Příběh A včely se 
vyrojily, prodchnutý černým humorem, otec přečetl v rukopise, vyšel však až roku 1985. První synova sci-fiJádro 
pudla Vladimíra Neffa neoslovila. Vrátil ji Ondřejovi s poznámkou, že na četbu nemá čas, ten však vycítil, že 
tátovi román nesedí. Po polovině osmdesátých let se Ondřej v žánru prosadil, jenže otec si jeho úspěch už 
vychutnat nestihl.  
 
Tragické postskriptum  
 
Citace Ondřejových výroků pocházejí z rozhovoru, který s ním autor tohoto článku pořídil v roce 2007. Rok poté 
postihla Neffovu rodinu tragédie. Ondřejova dcera Irena se jednoho dne údajně nevrátila domů a její muž Robert 
Neff Novák (přijal její jméno) po několika týdnech při výslechu kapituloval. Vypověděl, že manželku zavraždil. 
Stalo se 23. února 2008. Irena vystudovala ve Spojených státech počítačovou grafiku a management reklamy a 
v roce 2005 poznala Roberta Nováka. Ucházela se o práci grafičky ve firmě, v níž Novák pracoval jako kreativní 
ředitel. Po svatbě následujícího roku přišla na svět dcera Dominika, ale vztah nefungoval. Irena se svěřila 
kamarádce, že ji cholerický manžel napadá, že rozkopává dveře a rozbíjí věci. Plánovala rozvod a dala mu to 
patřičně najevo.  
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 Častým svědkem scén byl bratr David a jeho přítelkyně Nguyen Phuong Thao, rovněž profesionální 
fotografka, kteří s nimi sdíleli rodinnou vilu na Smíchově. Neff Novák onoho osudného dne Irenu při jedné z 
hádek uškrtil, tělo zakopal v lese a rodině oznámil, že manželku postrádá. Policie po ní vyhlásila pátrání, 
kriminalisté i David s otcem Ondřejem ho však podezřívali, že ženu zabil. Vrah se nakonec přiznal a soud jej 
poslal na třináct let do vězení. Novák se vzdal dcery i příjmení Neff a souhlasil s vymazáním svého jména z 
dceřina rodného listu. Dominiku, jíž bylo letos v létě dvanáct let, si osvojil David Neff a s přítelkyní Thao ji 
vychovává.  
 
i K prodeji nádobí Vladimír Neff junior použitelný nebyl, ale mezi českými spisovateli proslul jako poslední velký 
vypravěč. Z rodokmenu Neffů  
 
u Jan Neff (1832–1905): Založil železářství u Prašné brány. Vzal si Sidonii Stuchlíkovou, jejíž otec vlastnil 
zasílatelství.  
 
u Vladimír Neff senior (1880–1957): Syn Jana Neffa. S bratrem Milošem převzali železářský obchod.  
 
u Vladimír Neff junior (1909–1983): Syn Vladimíra Neffa. Profesionální spisovatel, autor desítek románů. 
Proslavila ho Třináctá komnata (1944) o „hře na osud“ chlapečka Kosti. Rodinné osudy ho inspirovaly k napsání 
pentalogie o vzestupu a pádu podnikatelských rodů Bornů (Neffové) a Nedobylů (Stuchlíkové). Pracoval jako 
filmový scenárista a překladatel z němčiny, francouzštiny a s manželkou Zuzanou z ruštiny.  
 
u Ondřej Neff (1945): Syn Vladimíra Neffa juniora. Fotograf, vydavatel internetových deníků Neviditelný pes a 
DigiNeff, tvůrce komiksových scénářů, rozhlasových her a faktografických prací o žánru sci-fi. Autor tří desítek 
sci-firománů a povídkových sbírek a osmi verneffek, což je už vžitý termín pro Neffem převyprávěná díla Julese 
Verna.  
 
u David Neff (1970): Syn Ondřeje Neffa. Fotoreportér Mladé fronty Dnes, roku 1998 získal hlavní cenu v soutěži 
Czech Press Photo.  
 
u Irena Neffová (1979–2008): Dcera Ondřeje Neffa. Vystudovala v USA počítačovou grafiku a management 
reklamy, matka dcery Dominiky. V roce 2008 ji zavraždil její manžel, Dominiku si osvojil David Neff. i Po 
polovině osmdesátých let se Ondřej Neff v žánru sci-fiprosadil, ale otec si jeho úspěch už vychutnat nestihl.  
 
Foto autor| foto: Lucie Pařízková, osobní archiv rodiny Neffových a archiv nakladatelství 
Foto popis| SOUČKŮV ŽÁK. Ondřej Neff vypráví v románu Tušení podrazu o smrti Ludvíka Součka a záhadném 
zmizení jeho rukopisu Tušení světla. 
Foto popis| S OTCEM. Budoucí spisovatel sci-firománů Ondřej Neff si s tatínkem rozuměl, ale jako autoři se v 
posrpnovém zmaru minuli. 
Foto popis| ONDŘEJ S DĚTMI. Fotoreportér Mladé fronty Dnes David a Irena, která vystudovala v USA 
počítačovou grafiku a management reklamy. 
Foto popis| CTIHODNÝ DĚD. Jan Neff založil obchod na rohu pražských ulic Na Příkopě a Celetná. Synové ho 
přestěhovali na roh „Příkopů“ a Nekázanky. 
Foto popis| VLADIMÍR NEFF JUNIOR. Vydal mimo jiné pentalogii o osudech vlastní krve. Borny odvodil od rodu 
Neffů a Nedobyly od Stuchlíků. 
Foto popis| NEFFOVA NABÍDKA. Interiér obchodu Jana Neffa v ulici Na Příkopě v roce 1905. Byly to potřeby 
pro domácnost všeho druhu. 
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Studujících cizinců v Česku přibývá – jak ukázala aktuální data Českého statistického úřadu – oproti situaci před 
patnácti lety téměř sedminásobně. A není vůbec problém, že si za vzdělání musí platit. Nejvíce se zahraniční 
studenti zajímají, již tradičně, o medicínu, stále častěji ale volí i technické obory. Přinášíme detailní rozbor odkud 
studující cizinci přijíždějí, kdo je ochoten za vzdělání platit i jaké obory studenty nejvíce zajímají. 
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Platit si za vysokoškolská studia? Zatímco pro české studenty je to věc výjimečná, pro čím dál větší počet 
cizinců je placené studium (zpravidla v angličtině) stále vyhledávanějším řešením, jak získat kvalitní 
vysokoškolské vzdělání. Zdaleka se však nejedná jen o tradičně žádané studium lékařských oborů. Cizinci-
samoplátci stále častěji volí i technické obory. Jak se mění zájem cizinců a co pro jejich získání dělají vysoké 
školy v České republice?  
Zatímco v roce 2003 studovalo na českých vysokých školách 1 082 cizinců-samoplátců, v roce 2016 už to byl 
dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) šestinásobek (6 354) a nejnovější údaje ministerstva školství za 
rok 2017 hovoří o dalším nárůstu jejich počtu na 6 973.  
Mění se i země, odkud tito platící studenti přijíždějí: v roce 2003 byli nejpočetnější skupinou občané Velké 
Británie (226) a na dalších místech byli Řekové (109), Norové (88), Kypřané (67), občané USA (51), Indové (42) 
a Němci (39), v roce 2016 byli stále nejpočetnějšími Britové (580), ale druhou nejpočetnější skupinou už byli 
Němci (475), následováni Rusy (353), Indy (346) a Portugalci (326).  
Přihlaste si newsletterCelkově je však na českých a moravských vysokých školách cizinců podstatně více. Více 
než samoplátců, studujících zpravidla v programech v angličtině, je totiž těch, kteří mají studia bezplatná jako 
občané České republiky a absolvují výuku v češtině. V součtu tak na českých vysokých školách (veřejných i 
soukromých) studuje téměř 300 tisíc studentů, z nichž přes 43 tisíc jsou cizinci. Největší skupinou jsou Slováci 
(přes 20 000), následují Rusové (asi 6 000) a Ukrajinci (asi 3 000).  
A jaký je poměr mezi platícími studenty a těmi bez školného? Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2016 na vysokých 
školách z celkového počtu 22 200 občanů Slovenska jen 104 samoplátců a z 2 908 Ukrajinců jen 127 
samoplátců, zatímco například u norských či portugalských studentů se jedná takřka jen o samoplátce (Norsko 
celkově 314, z toho 304 samoplátci, poměr u Portugalců 349 ku 326).  
Pro zajímavost pár dalších čísel: v roce 2003 bylo mezi platícími cizími státními příslušníky 26 Izraelců, jichž v 
roce 2017 bylo na českých VŠ už 308. Například z počtu jednoho platícího občana Vietnamu v roce 2003 jich 
zde za úplatu o třináct let později studovalo 158.  
Vzrůstá zájem o studia i mimo tradiční PrahuPočet zahraničních samoplátců roste nejen na prestižních 
Univerzitě Karlově a Českém vysokém učení technickém v Praze, ale i na vysokých školách mimo hlavní město.  
UK měla v roce 2017 přes tři tisíce cizinců-samoplátců, zájem o tato studia neklesá. Nejčastěji pocházejí z 
Německa, z Velké Británie, z Portugalska, Norska, Izraele, Indie, Řecka, Švédska a USA. Prorektorka pro 
studijní záležitosti Milena Králíčková informovala na počátku října o výsledku přijímacího řízení pro akademický 
rok 2018/2019. Celkový počet přihlášek sice mírně poklesl – bylo přijato téměř 61 000 přihlášek, ale při 
hodnocení dostupných statistik se jasně ukazuje, že roste počet uchazečů o cizojazyčné studijní programy. V 
akademickém roce 2012/2013 projevilo zájem o tyto studijní programy 2 574 uchazečů, v 2018/2019 již 6 396 
uchazečů.  
Na ČVUT v Praze se počet cizinců-samoplátců mezi lety 2014 a 2018 téměř zdvojnásobil ze tří stovek na téměř 
šest set.  
Technická univerzita v Liberci měla v roce 2013 jen pět cizinců-samoplátců. V roce 2017 už to bylo 48, mezi 
nimiž převažovali Indové (30). I v celkové statistice za posledních pět let na této univerzitě převažují samoplátci 
z Indické republiky, jichž bylo 48, zatímco počet zástupců dalších zemí se většinou pohyboval od jednoho do tří.  
Univerzita Palackého v Olomouci, která už v roce 2013 měla mezi svými studenty 400 cizinců-samoplátců, 
eviduje neustále vzrůstající zájem. V roce 2017 už zde studovalo 537 platících občanů jiných zemí. Mezi nimi 
nejpočetnější skupinou byli Britové (191), Malajsijci (55), Izraelci (41), Tchajwanci (27) a státní příslušníci Číny 
(24).  
Prudký nárůst zájemců zaznamenává Ostravská univerzita. Na konci roku 2017 měla celkem 677 zahraničních 
studentů, z toho 202 v cizojazyčných programech, avšak pouze jednotky studentů realizují studium v Ostravě, 
zbytek na pobočce v Lugganu (studijní program Fyzioterapie) – naprostá většina samoplátců jsou Italové. „Za 
posledních pět let zaznamenáváme rostoucí trend, a to konkrétně v případě samoplátců o 43 procent a v 
případě celkového počtu zahraničních studentů o 27 procent. Rostoucí trend se očekává i v následujících 
letech,“ říká Ivana Adamíková, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity. V letošním roce 
byl na škole otevřen nový program v angličtině, Všeobecné lékařství (předpokládaný počet studentů 25), pro 
akademický rok 2019/2020 jsou připraveny nové studijní programy vyučované v angličtině – čtyři bakalářské 
programy, čtyři magisterské a jedenáct doktorských. „Bylo iniciováno ustavení pracovních skupin na fakultách 
pro aktivní spolupráci s garanty nabízených programů, vytvořen harmonogram náboru a přijímání samoplátců, 
nastavena spolupráce s náborovým agentem, koordinována vízová podpora v Režimu student, připraven 
balíček péče o samoplátce, připraven International Student Guide. Za současné kapacity univerzity je optimální 
podíl samoplátců na celkovém počtu studentů přibližně tři procenta,“ dodává Ivana Adamíková.  
Táhne nejen studium medicíny, ale čím dál víc i technikaNejvětší počet cizinců-samoplátců přijíždí za studiem 
medicíny, tento trend se v průběhu let nemění. Úspěšně však roste počet těch, kteří si Českou republiku vybrali 
i pro technické obory, zájem je především o strojařinu a přibývá poptávka po elektro a IT.  
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Na Univerzitě Karlově k 31. říjnu 2017 studovalo ve všech typech programů (od bakalářského po doktorský) 3 
229 samoplátců. Z nich většina (2 344) si zvolila některou z pěti lékařských fakult. Srovnatelný zájem ještě 
zaznamenává Fakulta sociálních věd, na ostatních fakultách jsou samoplátci v podstatně nižších počtech 
jedinců či pár desítek.  
Na olomoucké univerzitě jsou u samoplátců dva lékařské programy – všeobecná medicína a stomatologie – 
nejčastější volbou.  
I na Ostravské univerzitě vedou právě samoplátci-medici: mezi 677 platícími cizinci jich Lékařskou fakultu 
studovalo 403, druhou nejpočetnější fakultou v tomto směru byla „filozofie“ se stovkou studentů, zatímco 
například Fakultu sociálních studií si zvolili jen čtyři platící cizinci a Pedagogickou fakultu patnáct.  
Na ČVUT v Praze je největší zájem o anglické programy na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické a na 
Fakultě informační technologií. Ke zvýšení počtu studentů-samoplátců došlo i na Fakultě dopravní.  
Na liberecké technické univerzitě je jednoznačně největší poptávka po strojním inženýrství, která neustále roste, 
zatímco zájem o ostatní programy – Ekonomiku a management či Textilní inženýrství se drží na stejné úrovni do 
deseti studentů.  
Zájem i při statisícovém školnémA jaké částky jsou cizinci ochotni platit za studium v České republice? Částky 
se liší podle stupně studia (nejlevnější jsou bakalářské programy a nejdražší doktorské) i podle oboru. 
Jednotlivé školy si přitom částky stanovují samy a jejich přístup je různý. Například Univerzita Palackého v 
Olomouci má poplatky velmi rozdílné, a to od 750 eur (Bc. Program English Philology) až po 11 800 eur za 
magisterský program zubní lékařství (všeobecní doktoři platí 10 000 eur), přičemž nejčastější platbou je zde 2 
500 eur za Mgr. studium a 4 000 eur za doktorské. Oproti tomu například pražské ČVUT zvolilo formu 
jednotného školného bez rozdílu fakult: zahraniční studenti-samoplátci mají pevně stanovenou výši školného na 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, která je ukotvena ve Statutu ČVUT. Za 
posledních pět let se poplatky za studium významně neměnily. Samoplátci platí 128 000 Kč/rok za bakalářské 
programy, 132 000 Kč/rok za magisterské a 138 000 Kč/rok za doktorské studium.  
Ani v Liberci se školné cizinců v posledních pěti letech nezvýšilo: za jeden akademický rok zaplatí student 
bakalářského a magisterského programu 3 000 až 5 000 USD, tedy přibližně 66 000–111 000 Kč. Studenti 
doktorského studia platí 1 200–2 000 USD, tedy přibližně 27 000–44 000 Kč.  
Proč si cizinci volí Českou republiku?Jednoznačným důvodem je nejen kvalita zdejších vysokých škol, ale 
velkou měrou i fakt, že jsou u nás menší životní náklady a jsme bezpečnou zemí.  
„Z našich interních přehledů vyplývá, že za rozhodnutím studovat na ČVUT stojí více faktorů. Nižší náklady na 
život v porovnání se zbytkem západní Evropy nebo Severní Ameriky, kvalita studia a lokalita jsou tou správnou 
kombinací. Praha je dlouhodobě vyhledávaným místem pro studium a stává se, že studenti, kteří na ČVUT 
studují v rámci výměnného programu, později nastoupí do řádného prezenčního studia. Studenty láká i 
výzkumná činnost univerzity a možnost studentů se zapojit do řady projektů a výzkumů a vysoká uplatnitelnost v 
oboru po ukončení studia.  
Rozhodovacím faktorem pro studenty je i umístění České republiky v žebříčku nejbezpečnějších zemí světa,“ 
říká Mgr. Erika Ľahká, koordinátorka projektu Study at CTU a Study in Prague Rektorátu ČVUT. I na Technické 
univerzitě v Liberci vítězí finance a bezpečí: „Konkrétním příkladem mohou být studenti z Indie, kteří si 
Technickou univerzitu v Liberci vybrali, protože nabízíme kvalitní vzdělání za výhodných podmínek a Česká 
republika je bezpečná,“ upřesňuje Dr. Lucie Koutková, vedoucí zahraničního oddělení TUL.  
Obdobné zkušenosti mají i na olomoucké univerzitě, kde důvodem příjezdu cizinců je kvalitní vzdělávání, 
dostupné školné, bezpečnost, celkové prostředí v ČR a Olomouc jako „College Town“.  
Že jsme zemí, kde je pro zahraniční cizince přijatelný pobyt, potvrdila i letošní studie Nestpick - 2018 First 
Semester Living Costs: The Price of Going to University Abroad, kde se Praha umístila mezi městy s nejnižšími 
životními náklady pro přijíždějící studenty. Posuzováno bylo 49 měst, kdy nejlevnějším se ukázala Bukurešť a 
nejdražší je Londýn. Praha skončila pátá od konce (více na  
  
  
 
URL| https://www.universitas.cz/tema/2354-studujicich-cizincu-pribyva-zajima-je-medicina-i-technika 
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Adrien Beauduin je student Středoevropské univerzity, který se účastnil protestů proti Orbánově vládě. V 
Maďarsku je stíhán na základě obvinění, které má za vykonstruované. S DR mluví o maďarských protestech i 
příčinách vzestupu populistů. 
 
Adrien Beauduin jako publicista obyčejně přibližuje kontext a dění ve střední Evropě frankofonním čtenářům. V 
následujícím rozhovoru své úvahy ovšem výjimečně formuluje pro české publikum. Beauduin si v současnosti 
dělá doktorát v oboru gender studies na Středoevropské univerzitě (CEU), jež byla v Budapešti založena 
finančním magnátem a filantropem Georgem Sorosem. 
 
Jeho analýza společenské situace ve střední Evropě je ale ovlivněna i zkušeností z předchozího pobytu v 
České republice a v Polsku. Znalost regionu si Beauduin osvojoval už během studií: v Kanadě studoval 
evropskou historii a v Londýně slovanská a východoevropská studia. 
 
Rozhovor byl veden v češtině, jež je jedním se sedmi jazyků, které Adrien Beauduin ovládá. Zajímal nás jeho 
pohled na nynější situaci v Maďarsku. Zaměřili jsme se na dění kolem CEU a na úlohu studentského a 
odborového hnutí v probíhající společenské mobilizaci. V první řadě ovšem Adriena Beauduina představujeme 
jako člověka, který byl na jednom z protivládních protestů zadržen policií a aktuálně mu hrozí až osm let vězení 
za čin, který, jak tvrdí, nespáchal. 
 
V posledním týdnu o vás světová média hovoří jako o „Orbánově ideálním nepříteli“. Jak jste si vysloužil toto 
označení?  
Vysloužil jsem si je, protože ideálně odpovídám propagandistickému obrazu nepřítele v Orbánově Maďarsku. 
Jsem studentem Středoevropské univerzity, která je v provládních médiích líčena jako továrna liberalismu, 
multikulturalismu a levicového myšlení, a studuji obor genderová studia, který letos v říjnu zrušila maďarská 
vláda, protože neodpovídá jí prosazované nacionalisticko-konzervativní ideologii. Možná také hraje roli to, že 
jsem ze Západu a mám dvojí občanství, belgické a kanadské, což je jistě dobrý symbol západního 
kosmopolitismu. 
 
A co se reálně stalo, že vás začali trestně stíhat?  
Poprvé za Orbánovy vlády se stalo to, že policie násilně zasáhla proti demonstrujícím občanům a 
propagandistický aparát hledal cesty, jak to ospravedlnit. Bohužel v něm chybí kreativní lidé, a tak nevymysleli 
nic jiného, než že za všechno špatné v posledních letech mohou Sorosovi žoldáci. Mé zatčení dodalo jejich 
konspirační teorii na důvěryhodnosti, a proto se v tom nyní vyžívají. 
 
Zásah se odehrál 12. prosince během demonstrace proti tak zvanému otrockému zákonu, který navyšuje 
přesčasy z 250 na 400 hodin ročně. V tentýž den byl také schválen zákon oklešťující nezávislost justice. Lidé 
začali protestovat už v poledne a odpoledne se vydali do ulic. 
 
Později večer nastaly první potyčky před parlamentem a policie použila proti protestujícím pepřový sprej. Těsně 
před půlnocí se to již uklidnilo a chystal jsem se domů, když tu náhle policisté zasáhli proti skupině lidí 
zapalujících sáňky. 
 
Náhodou zatkli i mě spolu s dalšími čtyřmi lidmi. Strávili jsme noc na policejní stanici a, když jsme se ráno 
dozvěděli, že čelíme obvinění z organizovaného útoku proti veřejné osobě, za který v Maďarsku hrozí trest 
odnětí svobody na dva až osm let, byli jsme v šoku. Dle slov ostatních, kteří byli obviněni spolu se mnou, nás 
obviňují z toho, že jsme levou rukou udeřili policisty a kopali do nich… 
 
Zdá se to samozřejmě divné, že bychom dělali úplně ty stejné pohyby ve stejném čase… S ostatními 
obviněnými jsem se však nikdy předtím nesetkal a policisty jsem nenapadl. To dosvědčují rovněž zveřejněná 
videa. 
 
Žil jste nějakou dobu v České republice, Polsku a Maďarsku. Po vašem zatčení se za vás postavilo vícero 
aktivistických skupin z České republiky. Je pro vás zkušenost s českým aktivistickým prostředím v něčem 
specifická?  
Ano. Musím říct, že v České republice jsem měl štěstí podílet se na skvělém projektu, jakým je Klinika, a poznat 
tam hodně úžasných lidí, kterým jsem moc vděčný za solidaritu. Dřív jsem se angažoval v různých aktivistických 
a politických projektech v Québecu, Berlíně a Varšavě, ale v Praze to bylo jiné. 
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Přijel jsem do Prahy v říjnu 2015 a angažoval jsem se jen minimálně, ale po demonstraci proti pevnosti Evropa 
a útoku na Kliniku v únoru 2016 jsem se začal více pohybovat v pražském aktivistickém prostředí. Právě na 
Klinice, která po žhářském útoku čelila i politicko-úřednickým ústrkům, jsem se cítil vítán a užitečně. 
 
Na Klinice jsem zažil, jaké je to být součástí kolektivního a nehierarchického rozhodování a prožil jsem tam 
spoustu kulturních a politických akcí. Kromě toho jsem se přidal ke skupině učitelů a učitelek cizích jazyků a učil 
jsem tam francouzštinu. Klinika pro mě asi byla nejsilnějším životním aktivistickým zážitkem a hodně mně 
naučila. Praha ztratí hodně, pokud ji vyklidí. 
 
Jste součástí skupiny studentů, kteří se zasazují o setrvání Středoevropské univerzity v Budapešti. Kromě 
uspořádání demonstrace jste se rozhodli vytvořit kolektiv Svobodné univerzity a přesunuli jste na jeden týden 
přednášky budapešťských univerzit do stanů postavených přímo pod Orbánovými okny. Jak vaše skupina 
vznikla a jaké mají její aktivity ohlas?  
Na konci října oznámila administrativa univerzity, že se Středoevropská univerzita přestěhuje do Vídně, pokud 
do 1. prosince maďarská vláda nepodepíše dohodu, která by univerzitě umožnila dál fungovat v Maďarsku. 
Orbánova vláda proti „Sorosově univerzitě“ bojovala už rok a půl, protože prý propaguje multikulturalismus a 
neomarxismus. 
 
Bylo jasné, že se vláda snaží donutit Středoevropskou univerzitu k tomu, aby odešla z Maďarska. Po první 
demonstraci na její podporu, kterou uspořádala liberální opoziční strana Momentum, byla hrstka z nás studentů 
a studentek naštvaná prázdnými hesly, která jsme tam slyšeli. Rozhodli jsme se proto podniknout něco 
ráznějšího, ačkoli jsme nevěřili, že můžeme zvítězit. 
 
Byl jsem překvapen, že na první schůzku přišlo více než padesát odhodlaných studentek a studentů. Zvláště mě 
potěšilo, když jsme se dohodli na tom, že budeme prosazovat i témata, která přesahují situaci kolem 
Středoevropské univerzity. 
 
Všichni jsme si uvědomili, že vzdělání v Maďarsku je dlouhodobě pod tlakem Orbánova režimu, a proto jsme 
chtěli být solidární vůči jiným studentkám a studentům. Naším primárním cílem bylo pomoci vybudovat silné a 
nezávislé studentské hnutí. 
 
K tomu jsme všichni podporovali myšlenku, aby naše hnutí bylo založeno na demokratických a nehierarchických 
principech. Tato praxe nám pomohla přenést se přes některé chyby a spory. Jednou z výhod ve srovnání s 
jinými studentskými skupinami na Středoevropské univerzitě byla také naše nezávislost na univerzitní 
administrativě. 
 
Nejsme zaregistrovaní jako univerzitní spolek, a tudíž nejsme ani podporováni Studentskou unií. Od začátku 
jsme se distancovali od vedení univerzity, a to nám pomohlo mít větší legitimitu v očích studentů a studentek 
jiných vysokých škol, kteří občas nahlížejí na boj za setrvání Středoevropské univerzity v Maďarsku jako na 
sobeckou agendu jedné instituce. 
 
Důvěryhodnost Středoevropské univerzity v maďarském prostředí poškodilo totiž to, že se v časech první vlny 
útoků na akademickou svobodu jiných univerzit a institucí proti nim ostře neohradila. Poškodilo ji zkrátka, že 
sama neprojevila solidaritu s ostatními univerzitami. 
 
Jak se aktuálně studentské hnutí v Maďarsku vyvíjí? 
Shodou okolností vznikl náš kolektiv právě ve chvíli, kdy bylo studentské hnutí v Maďarsku spíše na dně, ale už 
už se chystalo jeho znovuzrození. Oficiální studentské svazy jsou buď pasivní, anebo pod vlivem vládnoucí 
strany Fidesz. Vzpoura studentů a studentek z let 2011-2012 byla daleko za námi a někteří studenti a studentky 
o tom ani nevědí. 
 
Právě během naší okupace v rámci „Svobodné Univerzity“ dokončila ale skupina budapešťských studentů a 
studentek přípravy založení nových, nezávislých studentských odborů, Hallgatói Szakszervezet (česky: 
Studentské odbory – poznámka autorek). Byla to šťastná náhoda a okamžitě jsme se přidali. 
 
Zatím jsou nové studentské odbory omezené převážně na fakulty sociálních věd v Budapešti. Ale doufám, že 
se budou rozšiřovat. 
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Jak podle vás mění současná studentská mobilizace a avizovaný odchod Středoevropské univerzity z Maďarska 
pohled na to, jakou roli má hrát univerzita v rámci společnosti? Zmínil jste se o tom, že studentský kolektiv na 
Středoevropské univerzitě neusiluje pouze o setrvání univerzity v Budapešti. Zasazuje se také o akademickou 
svobodu a za demokratické, dostupné vzdělávání. Kolektiv „Svobodné univerzity“ se také rozhodl podpořit 
odbory, jež mobilizují proti zákonu o přesčasech… Jedná se pouze o mimořádnou událost nebo je to pokus 
rozšířit společenskou úlohu univerzity v situaci stále nepokrytějšího autoritářství a prekarizace? 
Jsem velmi rád, že jsme se na začátku rozhodli využít naši privilegovanou pozici jako studenti a studentky 
soukromé univerzity s obrovskou mediální pozorností, abychom mluvili o problémech našich maďarských 
kolegyň a kolegů. Skoro všichni máme stejný pohled na roli univerzit a studentů a studentek ve společnosti. 
 
Cílem pro nás není to, abychom měli co nejlepší vzdělání, které by nám zajistilo prestižní pracovní pozice a 
vysoké platové ohodnocení… Chceme žít v lepší společnosti pro všechny. K tomu samozřejmě patří dostupné 
vzdělání, aby se vzdělávat mohlo co nejvíce lidí, nikoli jen děti z bohatých rodin. 
 
Pak na konci listopadu přišla zpráva o novém zákonu o pracovních přesčasech, takzvanému otrockému zákonu. 
Tím záměrem jsme byli znechuceni. Víme, že maďarští dělníci a dělnice už teď pracují mnoho hodin za mizerné 
mzdy… Situace je ještě horší než v České republice. 
 
Ačkoli maďarští studenti a studentky nebyli zvyklí vyjadřovat se k tématu pracovních podmínek, my, zahraniční 
studenti a studentky, jsme měli jinou zkušenost. Studentské hnutí musí bojovat o lepší společenství a budovat 
vztahy s jinými sociálními skupinami. 
 
V čase, kdy poslanci a poslankyně zákon projednávali, jsme již okupovali náměstí před parlamentem. Řešili 
jsme, jak udělat malý flashmob proti zákonu. Navíc jsme pozvali odbory na setkání před našimi stany a 
uspořádali studentsko-dělnické fórum. 8. prosince jsme se shromáždili ve studentském bloku na demonstraci 
odborů. 
 
Odbory potěšilo, jak jsme se účastnili pochodu, i to, jak jsme byli hluční. O dva dny později se jela skupinka z 
nás spolu s odboráři zúčastnit blokády silnic na venkově. 12. prosince, kdy byl otrocký zákon sněmovnou přijat, 
jsme okamžitě vyšli do ulic a protestovali jsme. Toho dne jsem byl zatčen, ale mé kolegyně a kolegové se 
nenechali zastrašit a následující den byli znovu v čele protestů. 
 
Studujete doktorát v oboru gender studies na Středoevropské univerzitě. Proč jste se rozhodl pro tuto 
univerzitu? 
Už dlouhodobě se věnuji Střední a Východní Evropě a nevidím smysl studovat region z dálky, z lavic 
amerických nebo britských univerzit. Co se týče Středoevropské univerzity, chtěl jsem na ní být navzdory 
současným problémům i kvůli nim. 
 
Přál jsem si stát se součástí snahy o její setrvání, která souvisí s širším bojem za demokratické Maďarsko. 
Kromě toho jsem se dřív učil maďarsky a chtěl jsem se v tom zdokonalit. Genderová studia mají velkou výhodu, 
že jsou opravdu interdisciplinární a na Středoevropské univerzitě máme skvělou katedru. 
 
Středoevropská univerzita je institucí, která v mnohém odráží dynamiku vývoje ve střední Evropě po roce 1989. 
Byla založena Georgem Sorosem, který byl v této souvislosti ovlivněn koncepcí „otevřené společnosti“ Karla 
Poppera. V kontextu současného Maďarska a jeho vládní ideologie vize „otevřené společnosti“ reprezentuje 
bezpečnostní a kulturní hrozbu. 
 
Jejím ztělesněním se stali především uprchlíci. Koncept „otevřené společnosti“ a jeho historie je ovšem vnímán 
kriticky i některými z těch, kteří na Středoevropské univerzitě učí či studují. Kritika se ovšem samozřejmě vede z 
jiných pozic. 
 
Jak se na ideu „otevřené společnosti“ díváte vy?  
Koncepce „otevřené společnosti“ je dítětem studené války a byla samozřejmě namířena proti Sovětskému svazu 
a zemím reálného socialismu. Kladla důraz na důležitost osobních svobod a občanských práv, které byla ve 
východním bloku denně porušována. 
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Jenomže černobílý obraz nebyl tak docela pravdivý a úplně se v této souvislosti zapomínalo na hospodářskou 
situaci, která rozvoj otevřené společnosti na Západě umožnila. V té době zažil západní svět velký růst, který 
zaručil lidem blahobyt a stabilitu. 
 
Tak byly zajištěny podmínky, díky nimž bylo možno rozvíjet ducha tolerance. Například na reakci vůči 
uprchlíkům bylo vidět, že bohaté země byly vstřícnější, ačkoli to nechci příliš zjednodušovat jen na ekonomické 
důvody. 
 
Právě oddělování občanských práv od těch hospodářských ale vnímám jako omezenost současných 
společensko-politických debat ve střední Evropě. Po roce 1989 se celá střední Evropa rozhodla pro liberálně 
demokratickou orientaci. Zapomnělo se však na to, že si člověk s mizernou mzdou a prekérním životem 
svobodu, kterou mu současný řád garantuje, nejspíš nemůže úplně užít. 
 
Liberálové naříkají nad lidmi, kteří prodávají demokracii za koblihu. Osobně ovšem chápu, proč se to děje. 
Pokud do představy demokratických svobod a práv nezahrneme i práva hospodářská a sociální, nebude možné 
projekt otevřené společnosti ve střední Evropě realizovat a demagogové jako Orbán budou nadále využívat 
frustrace obyvatel. 
 
Na Středoevropské univerzitě se to podle mého názoru reflektuje nedostatečně. Například zaměstnanci 
bezpečnostní a úklidové služby nemají pracovní smlouvu s univerzitou, ale externě přes agenturní firmu. Mají 
nízké mzdy a mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby ve volbách volili Orbána. 
 
Stejně to vidím s dlouhodobým přátelstvím univerzity s firmami jako Morgan Stanley nebo ExxonMobil, které 
pravidelně zve, aby mezi studenty rekrutovali své pracovníky. Tyty korporace jsou přeci nepřáteli otevřené 
společnosti, stejně jako Orbán, protože vytvářejí podmínky, jež poskytují demagogům voličskou základnu. 
 
Morgan Stanley je jednou z firem, které způsobily finanční krizi roku 2008. Citelný hospodářský propad v 
Maďarsku pomohl Viktoru Orbánovi k drtivému vítězství v roce 2010. ExxonMobil dlouhodobě bojoval proti 
ekologickým opatřením a financoval falešný výzkum, popírající klimatické změny. Ty rovněž vedou – a v 
budoucnu ještě s větší razancí povedou – ke globálním otřesům. 
 
Rád bych byl na univerzitě, která si je otevřeně a kriticky vědoma role, jíž globální kapitál sehrává v kontextu 
světových ekonomických krizí a jejich politických důsledků. Chci univerzitu, který nenabízí firmám bezplatné 
platformy, nýbrž s nimi vede kritickou diskusi. 
 
Ve své akademické práci se věnujete anti-feminismu jako součásti vzrůstajícího nacionalismu a nenávisti vůči 
muslimům ve střední Evropě. Vidíte spojitost mezi těmito fenomény a aktuálním děním v Maďarsku? 
Aktuální dění v Maďarsku chápu jako logický důsledek ideologie, kterou prosazuje Orbán. Po rozsáhlé 
propagandistické kampani proti uprchlíkům se maďarská vláda začala věnovat novým, souvisejícím tématům. 
Pokud chce Maďarsko žít bez migrantů a dál se rozvíjet podle středoevropského modelu levné pracovní síly, 
musí mít vyšší porodnost. 
 
Proto začaly útoky na feminismus a genderová studia. Dále se ohlásilo, že rok 2019 bude rokem rodin, čímž se 
míní heterosexuální bílé rodiny ze střední třídy, které jsou zvýhodněné různými státními programy. 
 
Otrocký zákon je s tím také spojen, protože se snaží odpovídat na tlaky na pracovním trhu tak, aby nebylo nutné 
ani možné zaměstnávat více migrantů. Maďarští dělníci a dělnice mají pracovat víc, než se narodí nové 
početnější pokolení. Problémem je, že pracovat šest dní týdně je těžké, když máte děti. Spíše je tedy 
pravděpodobné, že nové poměry zvýší emigraci na Západ. 
 
Vnímáte vztah mezi anti-feminismem a rolí žen v protestním hnutí? Řeč je o studentském hnutí a o roli žen v 
opozičních stranách v Maďarsku nebo také v Polsku, kde jsou anti-feministické tendence patrné snad nejvíce. 
Je mi dost jasné, že v Orbánově režimu není místo pro ženy. Neměl žádnou ministryni od roku 2010 do roku 
2018 a v tom se odlišuje od svých polských spojenců, kde jsou ženy trochu víc vidět. O maďarském parlamentu 
se říká, že je tam více mužů jménem László než žen. 
 
Těch je tam míň než deset procent. V opozičních stranách je žen více a je tam několik silných političek jako 
Bernadett Szélová, které hrály důležitou roli v posledních protestech. Nevím však, nakolik je přítomnost žen v 
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odporu proti Orbánovi spojena s jeho antifeminismem a nakolik s jeho autoritářstvím, který s antifeminismem 
ostatně úzce souvisí. 
 
Projekt visegrádské čtyřky se aktuálně stal symbolem odmítání uprchlíků a antiliberálních politik. Je jiná střední 
Evropa možná?  
Ano, V4 je teď symbolem a bohužel také příkladem, který mnohé evropské země následují. Itálie a Rakousko 
jsou toho dobrou ukázkou. Všude v Evropě je patrná touha po stabilitě a dokud nebude zpochybněn neoliberální 
diktát, který hospodářskou stabilitu širokým společenským vrstvám není schopen zajistit, budou se lidé obracet k 
těm, kteří slibují nějakou kulturní stabilitu: tradice, kulturní homogenitu, tradiční rodinu a tak dál. 
 
Zatímco západoevropská levice má stále schopnost nabídnout alternativu vůči pravicovému populismu, ve 
střední Evropě je situace složitější kvůli nedávné dějinné zkušenosti s reálným socialismem. Nemyslím si, že by 
teď v regionu mohla vzniknout nějaká silnější levice, a proto spíše doufám v to, že se odbory stanou silnější 
mimoparlamentní silou a podaří se jim vybojovat lepší životní podmínky pro lidi práce. 
 
Existuje také možnost, že se evropské a zdejší liberální elity probudí a pochopí, jak naléhavě důležité je 
mnohem více se dělit o výsledky ekonomické prosperity s pracujícími. Ale to bohužel nepovažuji za 
pravděpodobné. 
 
MIRIAM KANIOKOVÁ, IVANA PRŮCHOVÁ 
 
Za účasti Adriena Beauduina se o protestech studentů v Maďarsku koná debata ve čtvrtek 3. ledna od 19.00 
hodin na Filosofické fakultě v Praze, náměstí Jana Palacha 2, v místnosti 217. 
 
 
URL| http://denikreferendum.cz/clanek/28888-rozhovor-s-orbanovym-kritikem-lide-smenili-demokracii-za-
koblihu-nedivim-se 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
denikreferendum.cz 
 

Rozhovor s Milošem Zemanem, prezidentem České republiky 
3.1.2019    TV Barrandov    str. 01    20:10 Týden s prezidentem 

             

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pojďme k domácím tématům, které budou hlavním obsahem dnešního povídání s vámi v rozhovoru. A tím 
zásadním je sjezd KSČM, který jste navštívil o víkendu. Vyvolal velkou pozornost. Všichni byli v očekávání nebo 
myslím tedy všichni novináři byli očekáváni, že tam velmi podpoříte komunisty a tak dále a byli tak trochu 
nabroušení. Možná to bylo určité zklamání, protože komunisty jste spíše kritizoval. Když to ale shrnu do jedné 
věty, mohu, dá se to říci tak, že jste jim vzkázal, buďte pokorní, nemějte přehnané požadavky a buďte 
státotvorní. Tak jsem to četl, můžete mi vysvětlit? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, ne jenom četl, tak jsem to i řekl. Podívejte se na tom sjezdu jsem se snažil jako vždy mluvit tak, jak mě 
zobák narostl a nebrat žádné ohledy na kohokoliv. Ani na ty, kteří mi radili, abych tam vůbec nejezdil a naopak 
na ty, kteří by asi uvítali nějaký ten projev hladící po srsti a neobsahující kritické momenty. Ty kritické momenty 
byly 2. A já bych je aplikoval na jakoukoliv politickou stranu s tou historii, kterou má komunistická strana. Je 
zajímavé a tím bych asi začal, že ekonomie nebo ekonomika si už tak více než 100 let uvědomila, že monopol 
je nebezpečný. První antimonopolní zákon byl přijat v roce 1904 a jmenuje se Shermanův zákon. V politice a 
jsem jim říkal monopol moci je stejně nebezpečný jako v ekonomice, a proto váš vítězný únor, který založil 
monopol moci byl ve skutečnosti prohraný únor. Sálem se ozvalo lehké šumění, ale nikdo nevstal a nikdo 
neodešel. Nu a druhý šrapnel chcete-li to tak nazvat, se týkal právě té pokory, toho pokání. Tam jsem se 
odvolával na nádherný gruzínský film, jestli jste ho viděl. Jmenuje se Pokání. Pokud ne, vřele doporučuju. Je to 
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jedno z nejkrásnějších filmových děl, které jsem kdy viděl. Pane Soukupe, představte si v normální politické 
struktuře, že když nějaká strana vyhraje volby, tak bude mít požadavek dát do ústavy článek o své vedoucí 
úloze. Ale protože je to demokratická politická struktura a volby pokaždé vyhraje někdo jiný, tak by se ústava 
musela velice často měnit. Není to asi dobře, že? Takže už ten článek tuším 4 komunistické ústavy byl 
propagací monopolu moci. Ale víte co bylo ještě horšího? Přes Gottwaldovo zaklínání se těsně potom 
prohraném únoru komunisté zrušili svobodné volby. Nahradili je pofidérní kandidátkou. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
/Souzvuk zvuků/ Národní fronty. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Ano Národní fronty. A já si vzpomínám, že z tribuny na Letné jsem svůj projev skončil větou chceme svobodné 
volby. To je alfa a omega. Všechno ostatní je dekorace. Ale svobodné volby to je základ. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Andrej Babiš v roce 2011 vyhrál volby nebo založil své hnutí, a potom vyhrál v roce 2013 a opakovaně v roce 
2017 s rétorikou protikorupční. S tím, že v minulosti. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Milá oprava, nevyhrál volby, byl druhý. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ano v roce 2013 ano. Ale protikorupční rétorika, kritika toho co se stalo v ekonomice a v rozhodování státu, ať 
už šlo o privatizační rozhodnutí, ať už šlo o veřejné zakázky, rozhodování ČEZu a tak dále. Tam mezi veřejností 
byla vyvolána, vyvoláno podezření, že šlo o poměrně organizovanou systematickou činnost, která prostě 
veřejné statky, veřejné zdroje přesouvala do úzké skupiny lidí a lidé se tomu vzbouřili, a proto Andrej Babiš 
získal tak velkou podporu. Nenalhávejme si, že to nebylo hlavním tématem jeho kampaně. Problém je, že za tu 
dobu si všichni ti lidé, o kterých Andrej Babiš tehdy mluvil, ať už to byl Zdeněk Bakala, Martin Roman, všichni 
možní lobisté, solární baroni a tak dále usídlili ve svých luxusních vilách a nestalo se nic. A jediný komu hrozí 
reálně kriminál je Andrej Babiš. Můžu to vysvětlit i takto? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Za kauzu Čapí hnízdo. Čili jestli vám dobře rozumím, tak tito lidé, aby je nestihl nežádoucí osud, zorganizovali 
trestní stíhání Andreje Babiše no. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Anebo jestli Andrej Babiš politicky s nimi nezačíná prohrávat, protože Andrej Babiš celou dobu ukazuje na to, že 
ČSSD je s těmito lidmi spojená. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já nemám rád tyhle ty konspirativní teorie. Pravda ovšem je, že v kauze Čapí hnízdo se jedná o 50 milionů 
korun, které se navíc neztratily, ale byly investovány do velmi zajímavého rekreačního objektu, který slouží 
široké veřejnosti. A na druhé straně vy už jste sám zmínil Zdeňka Bakalu. Tam se ztratilo, no ztratilo, přelilo do 
jeho kapes asi 100 miliard korun. No a to je jak jistě uznáte zatraceně velký rozdíl. Já jsem dost spoléhal na ten 
zákon o prokázání původu příjmu a majetku. A je mi líto, že zatím se tento zákon aplikoval jenom asi ve 4 
případech. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Které jsou zcela nevýznamné. 
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Málo významné a ti velcí zloději, no tak dobře, abych neříkal zloději, podezřelý. Důvodně podezřelý ze zlodějin 
jo, ti tam nejsou. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, vaším poradcem se stal šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, uznávaný ekonom. Co to 
znamená? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, jenom to, že Hospodářská komora respektuje největší podnikatelskou organizacia a že by bylo poněkud 
protismyslné, kdyby prezident této komory nebyl v mém nejužším expertním týmu. Jsem velmi rád, že to 
Vladimír Dlouhý přijal. Neodpustil si sice poznámku, že jeho členství v expertním týmu neznamená souhlas se 
všemi mými politickými názory, ale až v tom expertním týmu nějakou dobu pobude, tak zjistí, že já od nikoho ze 
členů tohoto týmu nevyžaduju, aby se mnou souhlasili. Naopak často je pro mě zajímavější polemika. 
 
/ Reklama / 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, v téhle souvislosti určitě podnětu pro udělení milosti nebo nějaký jiný zásah do trestního řízení 
dostáváte celou řadu. V poslední době, dejme tomu v posledních několika měsících, je tam něco, co vás 
zaujalo? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Ano. Včera jsem zamítl dvě žádosti o milost. Nedělá mně to žádnou radost, nejsem sadista, naopak potěší mě, 
když občas mohu milost udělit, ale v jednom případě šlo o systematického vykradače chat a v druhém případě o 
člověka, který vylákal 15 milionů korun podvodem. A těmto lidem, pane Soukupe, se milost neuděluje. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
A něco o čem váháte, nějaký příklad, u kterého si nejste jist, jestli se rozhodnete pozitivně, nebo negativně? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Tak za prvé podobně jako v případě paní Schneiderové i tady si nechávám zpracovat analýzy a na druhé straně 
nakonec se rozhoduji vlastním rozumem. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, možná to s tím trochu souvisí. Já ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa se zabývám 
nepravostmi, nepravostmi, které se dějí se státními penězi, se státním rozhodováním, lidmi, kteří zbohatli na 
rozhodnutí, na rozhodnutí státu. To je princip těch mých Kauz. Ať už ovlivněním zakázky či ovlivněním nějakého 
rozhodnutí, kdy následně ti lidé zbohatli. A mám čím dál tím neodbytnější pocit, že existuje taková vrstva 
privilegovaných, který, kteří prostě mají k rozhodnutím státu blíže. A nemluvím tím o malé korupci. Třeba ti 
solární baroni, jim se prostě vycházelo vstříc, dokonce i při tvorbě zákona, potom při různých machinacích na 
Energetickém regulačním úřadě. Nemáte pocit, že je to trochu už za hranou, že se to stupňuje? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, ale teď, když jsem vás poslouchal, tak jsem si uvědomil, že vlastně ta paní Schneiderová, ať už právem, 
nebo neprávem byla obviněná ze spolupráce se solárními barony. Takže jinými slovy to připojování těch tuším, 
že dvou konkrétních elektráren a spolu s ní bylo obviněno, to jsem se také dočetl 7 dalších lidí. Není v tom 
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sama. Tak to také souvisí se solárními barony. To je jedna věc. No, nevím, jestli jsou i větrní baroni, možná, že 
budou také. Ale je zajímavé, že výkupní cena. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Jsou energetičtí baroni. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Větrné energie je daleko nižší než výkupní cena solární. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, tak jsou energetičtí baroni, energetičtí baroni, kteří, kteří bohatnou na tom, že ČEZ odebírá elektřinu, ČEZ 
spotřebovává uhlí, ČEZ jako bezedná studnice financuje všechny možné miliardáře a i podvody třeba v té 
solární oblasti. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Byly takové trošku anekdotické situace relata refero, že na ty panely v noci svítíte reflektorem, protože elektřina 
z toho reflektoru je lacinější, než dotovaná elektřina vyrobená v té noci. A dokonce mně říkal Mirek Grégr, ale to 
už jsem si vůbec nebyl jist, že když máte větrnou elektrárnu, takže se vám vyplatí připojit na vrtuli elektromotor a 
vrtule opět vyrábí dotovanou elektřinu, elektromotor naopak. Nu a tímto způsobem se dají vydělat slušné 
peníze. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, další z aktualit, která se dotýká velké části veřejnosti a je z oblasti vzdělávání. Byly ohlášeny 
výsledky maturit a opět se opakovalo jako každý rok zhoršené výsledky z matematiky. Dokonce přes 22 procent 
žáků neuspělo u maturitní zkoušky z matematiky. No, což je ještě více než loni. Matematika tak zůstává jaksi 
nejméně úspěšným předmětem u maturitních zkoušek. Z češtiny ale je to také horší. O čem to svědčí? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
O tom, že máme špatné učitele a teď mě všichni roztrhají, pane Soukupe. V matematice prý existuje jakási 
metoda pana profesora Hejného, pokud se nemyslím v tom jméně. Co se týče z češtiny, to je tak krásný 
předmět, který jsem miloval. Předmět krásný, jak díky krásnému jazyku, kterým se mluví a píše. Díky literatuře, 
české literatuře, která je jedna z nejkrásnějších na světě. Takže jestli někdo učí češtinu tak, že žáci propadají, 
tvrdím, že je to převážně vina učitele. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Víte mě tam zaujalo vyjádření CERMATu, což je organizace, státní organizace spadající pod ministerstvo 
školství, která ty maturity a otázky připravuje. Ten ředitel CERMATu řekl, že to není pravda, že ty výsledky se 
zhoršují, že to jenom tak vypadá, protože za zhoršené výsledky mohou jaksi učební obory s maturitou a že by 
bylo dobré tu maturitu z těch učebních oborů vyřadit, a pak by se ty výsledky hned zlepšily. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, na tom něco je, protože učební obory by daleko více než maturitu podle mého názoru potřebovaly 
mistrovskou zkoušku. Tu každý dobrý řemeslník potřebuje víc než, jak se říká v jednom filmu číst vergilia v 
originále, že? 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, ale znáte mě, já a data. Já to mám rád, v tom se trošku neshodujeme. Já jsem se na to díval, ale ty 
výsledky na gymnáziích jsou také horší. To znamená podle tedy CERMATu by pravděpodobně jsme měli pak 
částečně časem zrušit i ty gymnázia nebo? 
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
To jistě ne, ale já samozřejmě tuto diskuzi sleduji okrajově, ale vím, že občas padaly i návrhy na zrušení 
CERMATu, protože byl považován za dosti nedůvěryhodnou instituci. Teď tam byla jedna naprostá maličkost, 
uznávám, že je to maličkost, to byl nějaký chybný test v češtině jo, ale to vzal čert. Ale vím, že ta kritika 
CERMATu, kdo mu tenkrát šéfoval, nějaký pan Zelený. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Zelený ano. Ten připravoval státní maturity. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak vidíte a ten byl vyhozený? 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ten myslím, že odešel ano. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak dobře, tak odešel. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ten současný ředitel se jmenuje Zíka a mě tedy zaujalo, že rozeslal na všechny školy dopis ředitel CERMATu. 
Není důležitý obsah toho dopisu. Zajímavé bylo, že v něm bylo 7 pravopisných chyb. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Jo, tak to je další důkaz, že některé škodlivé nebo nepotřebné instituce by měly být zrušeny. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, víte co mi přijde, že na ministerstvo školství a na ministerstvo kultury se dává vždycky takový 
ministr druhé kategorie. Při vší úctě k tedy současnému ministru školství Plagovi. Že to tak je takový stranický 
nominant většinou kromě tedy současného ministra, který už tam působil na místě náměstka, ale že to je 
stranický nominant, který je zasloužilý straník. Musíme mu dát ministerstvo. To se nedá nic dělat, tak ho dáme 
na školství nebo kulturu, tam toho moc nezkazí. A podle toho to pak vypadá. To je můj názor. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Máte pravdu. Nu, zasloužilý stranický nominant na dopravě by mohl způsobit řadu dopravních nehod. Zatímco 
nehody ve školství a nebo v kultuře působíte poněkud hůř. I když se dá říct, že už teď existují některé 
pochybnosti nad Národním divadlem a odchodem některých slavných herců. Já se budu muset zeptat, proč se 
například údajně odstranila bysta Rudolfa Hrušínského z foyer Národního divadla. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
To jsem ani neslyšel. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak na to se samozřejmě zeptám, protože Rudolfa Hrušínského jsem obdivoval. Kéž by každý náš herec 
měl alespoň polovinu jeho úrovně. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
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-------------------- 
Pane prezidente, zase já a data. Já jsem se díval na data Eurostatu, z kterého vyplynulo, že takřka 30 procent 
nebo přes 30 procent českých rodin by mělo problém s mimořádným výdajem 10 tisíc korun. 45 procent 
důchodců uvádí to samé, že by měli problém s mimořádným výdajem 10 tisíc korun. A přes 60 procent matek 
samoživitelek říká to samé. Na mě to působí trochu alarmujícím dojmem. Není na čase něco s tím dělat? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Míra relativních chudoby, což je mimochodem také údaj Eurostatu, je v České republice nejnižší v celé 
Evropské unii a činí 9,7 desetin procenta. A mimochodem už několik měsíců se tento údaj nehýbe ani nahoru 
ani dolů. No, samozřejmě, že pro ty rodiny je to, ne-li tragické, tedy přinejmenším nepříjemné a dovedu si to 
představit zejména u těch matek živitelek, samoživitelek. Já jsem vždy podporoval ten návrh zákona o 
zálohovaném výživném a mrzí mě, že ještě dosud není. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, já jsem se na to ptal třeba pana Chvojky a všichni říkají, že by zálohované výživné se jaksi mělo, mělo, 
mělo, ale, ale pořád se to odsouvá. No, ale já to stejně považuji za závažný problém. Mimo jiné z jiného 
výzkumu vyplývá, že 40 procent Čechů se domnívá, že jakýkoliv mimořádný výdaj je může dostat do těžké 
situace. To je obecné konstatování, ale je to vnímání, vnímání svojí situace, které není příliš pozitivní. A 
dokonce jen polovina populace má úspory více než 20 tisíc korun. A teď si to srovnejme se všemi nároky, které 
jsou na rodiny kladeny. Vysoké ceny bytů, malá možnost nájemního bydlení a tak dále a tak dále. Mě to přijde 
závažné. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak to jsou úspory v hotovosti, nezapomeňte, že množství lidí bydlí v rodinných domcích, takže jejich aktiva 
jsou v hodnotě několika milionů korun. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Milionů ano ano. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Což je cena toho rodinného domku. Velká většina z nich má auto, tak to máte řekněme dalšího půl milionu, když 
budu škod. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Standardní vybavení domácnosti, barevný televizor, 
lednička, pračka. Sečtěte to všechno dohromady pane Soukupe a oči se vám neorosí slzami nad bídou těchto 
lidí, kteří si tak stěžují. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, tak to říkají data no, ale zase na druhou stranu si představte, že někdo z té rodiny přijde o práci, a pokud 
tam žádné úspory nejsou, tak se ta rodina může dostat do vážných problémů /souzvuk zvuků/. A já jsem 
samozřejmě narážel /souzvuk zvuků/. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Dneska je to docela hezká polemika mezi náma dvěma, protože práce nebo pracovních sil je nedostatek, tak 
když někdo přijde o práci, tak velmi snadno sežene práci jinou. Pokud nechce žít na sociálních dávkách, ale s 
takovým člověkem bych velké slitování neměl. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pokud, pokud tedy v té polemice budu pokračovat, pokud ten plat, který je nabízen a platy tedy vysoké ve 
srovnání se zahraničním nejsou, stačí na to, aby ty běžné výdaje domácnosti utáhl a většinou je to hypotéka, 
provozní výdaje potraviny a tak dále a tak dále no. 
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Dostáváme se k situaci, že každý Čech a to je ten skepticismus, který už jsme tady několikrát probírali, bude 
tvrdit, že tahle sklenice je poloprázdná, že a ve skutečnosti data, která jsem vám jasně citoval, ukazují, že se to 
týká maximálně 10 procent ekonomicky aktivní populace. A i když i těch 10 procent lituji, tak z nich nedělejte 50 
procent. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, ale tak na druhou stranu, tak zase říkám, že běžné výdaje rodin jsou tak vysoké, i když všichni pracují a 
máte samozřejmě pravdu, že získat dnes práci a mzdu, která je tedy za tu práci nabízena, není složité, protože 
nezaměstnanost je opravdu nízká. Nicméně ta nízká míra úspor znamená spíše to, že ty běžné výdaje jsou tak 
vysoké, že neumožňují zvyšování míry úspor nebo částky, kterou má rodina uspořená, a ne proto, že by 
nepracovali /souzvuk zvuků/. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Víte kolik mají české domácnosti uloženo formou úspor? 280 miliard. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ano. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
280 miliard, pane Soukupe, tak mně neříkejte, že toto je nízká míra úspor. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No jo no, tak 280 miliard je číslo vysoké, ale polovina populace má úspory jen 20 tisíc, ale nechme to být. Ono s 
tím možná souvisí další otázka pane prezidente. Já jsem se zase díval na nějaká data a 90 procent nabízených 
pracovních míst vyžaduje plný úvazek. No a já se ptám na situaci žen, které se chtějí po mateřské dovolené 
vrátit do práce. Nebo žen, které se starají o malé děti a stály by o částečné úvazky nebo menší dobu strávenou 
v práci. A ta nabídka tedy vysoká není. Podle dat z OECD a zase jsem tedy u těch dat, více než české ženy 
pracují jen ženy v Mexiku. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, zní to hezky, ale nic proti Mexičankám, ale zase chtěl bych uvést. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ty matky ženy. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Holandsko a chtěl bych uvést Norsko, ale Holandsko je na tom nejlépe, pokud jde o částečné úvazky a to ne 
jenom pro ženy i pro muže, pane bože, proč ne, že? A Norsko je na tom poměrně taky dobře. Takže jinými slovy 
to je otázka legislativy, protože normálnímu zaměstnavateli nebude vadit jo, když bude na částečný, tedy 
poloviční úvazek zaměstnávat 2 lidi místo jednoho, proč by mu to vadilo? Něco jiného je to, čemu se říká home 
office. To je vyhrazeno pro. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Určité profese. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 



 
 

Plné znění zpráv  61 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Velmi speciální kategorie pracovníků, takzvaní ajťáci a tam si nedovedu představit na rozdíl od těch částečných 
úvazků, že by tohle to se mohlo nějak dramaticky rozšířit. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
S pracovním trhem souvisí další otázka. Ministryně práce a sociálních věcí Němcová vyrazila na Ukrajinu jednat 
o jaksi celém komplexu otázek ale v zásadě jde o dovoz pracovní síly z Ukrajiny. Zjednodušení, zjednodušení 
přístupu Ukrajinců na pracovní trh. Je to správně? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Samozřejmě, že ano. My už to děláme delší dobu, ještě za minulého ministra zahraničí Luboše Zaorálka jsme 
usilovali o to, posílit náš konzulát ve Lvově, před kterým se tvořily neobvykle dlouhé fronty. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
A kšeftovalo se tam s tím pořadím. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
A tvrdilo se přesně tak, že se tam kšeftuje dokonce i s pořadím v těch frontách. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Dokonce prý údajně tisíc dolarů museli platit. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak vidíte. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Za nějaké. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Tak v takovém případě si někteří lidé pomohli, ale těm, kteří měli jít k nám, to příliš nepomohlo. Ano, já to 
podporuji a to ne jenom pro Ukrajince, pro Bělorusy, Rusy, Srby. Prostě pro národy, kde nemusíte překonávat 
nějakou vážnou jazykovou bariéru. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, je zhruba 11 hodin, čtvrt na 12. Za pár hodin se bude konat vámi ohlášený tiskový brífink a 
čeští novináři šílí. Ty spekulace se rojí od těhotenství vaší dcery Kateřiny, po vaši abdikaci nebo nalezení 
Peroutkova článku a další a další a další teorie. Pane prezidente, musím se vás zeptat, co se tam bude dít? 
Upozorňuji, že náš pořad budeme vysílat až ve čtvrt na 9 večer, to znamená bude dávno po brífinku no. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já vás mám rád, pane Soukupe a stejně tak mám rád i tým televize Barrandov. Ale musíte mi slíbit, že to do 
odpoledne nikomu neřeknete. Slibujete vy všichni? 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Za sebe slibuji, tým tady, kameramani, zvukaři. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
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Všichni kývají. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Kývají no. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Výborně. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Budu držet v uzavřené místnosti. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Ale to nemusíte. Já jim věřím. Nu, že asi před rokem jsem měl přednášku na opavské univerzitě. A řekl jsem 
studentům, že politická diskuze se má dělat na základě výměny věcných argumentů a nikoliv pomocí spodního 
prádla. Už asi víte. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Tuším červené spodní prádlo. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Kam přibližně směřuji. Nu, a protože za námi jsou jak parlamentní, tak prezidentské volby, tak už by měli skončit 
šílenci, kteří pobíhají po ulicích s červenými trenýrkami a měli být nahrazeni lidmi, kteří přemýšlejí a diskutují. A 
abych přispěl k tomuto obratu, rozhodl jsem se dnes odpoledne na zahradě Pražského hradu spálit červené 
trenýrky, které vysely díky akci Ztohoven nějakou dobu na střeše Pražského hradu, a které jsme zcela legálně 
získali. Mimochodem je to něco mezi happeningem a autodafé, to už na Pražském hradě poměrně dlouho 
nebylo. A je to výzva, aby lidi přestali bláznit, přestali argumentovat tím spodním prádlem a věnovali se něčemu 
užitečnějšímu. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Tak čekal bych všechno možné happening tohoto typu bych tedy nečekal, ale usmívám, přijde mi to sympatické. 
Ale obecná otázka k tomu, pokud to říkáte. Ta akce Ztohoven byla vyjádřením nesouhlasu s vaší politikou s tím, 
že jste českým prezidentem a tak dále. To všichni víme tu historii. A oni tedy překonali zábrany, které jaksi vaše 
ochrana stanovila, poškodili pokud vím podle rozhodnutí soudu střechu Pražského hradu a tam to tedy vyvěsili. 
Odsouzení pokud vím byli především za to, že poškodili majetek Pražského hradu. Kdyby těch Ztohoven takto 
jaksi s těmi trenýrkami protestovali na veřejném prostranství, třeba na Hradčanském náměstí, vadilo by vám to? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Podívejte se, to co mně na této věci nejvíc vadí, je zničení prezidentské standardy. Ztohoven nevynikají vysokou 
inteligencí, ale i tak by měli vědět, že prezidentská standarda není osobní vlajka nebo prapor jakéhokoliv 
konkrétního prezidenta, že je to jeden ze 6 státních symbolů. No a my proto doporučíme po skončení 
happeningu novinářům, aby se šli v nedaleké budově Pražského hradu podívat na výstavu symboly české 
státnosti, aby se vzdělanost novinářů nepatrně zvýšila. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Já jsem ptal zejména na to, víte mně se samozřejmě zničení prezidentské standardy, ničení majetku Pražského 
hradu a znevážení tedy jednoho ze státních symbolů samozřejmě nelíbilo. V tom se naprosto shodujeme. Na 
druhou stranu chci bránit právo protestovat byť proti vám, ale způsobem který je přijatelně, neodporuje zákonu. 
Na to jsem se ptal a ten váš happening, mně to je sympatické. 
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Kdyby někdo vyloupal drahokamy ze Svatováclavské koruny, tak by asi dostal poněkud tvrdší trest než v tomto 
případě, ale přitom ten trestný čin je svojí povahou totožný. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Samozřejmě jsou to symboly státnosti, které jaksi jsou nadčasové. Daleko přesahují čas vymezený konkrétnímu 
prezidentovi, k tomu aby úřad spravoval. V tom se shodujeme. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já si vzpomínám, že před 5 lety jeden rozhlasový moderátor zkoušel kandidáty ze symbolů české státnosti. Ono 
jich je 6. Tak já jsem říkal, že znám 5 a divil jsem se, který je ten šestý. Tak vám prozradím, že jsou to státní 
barvy. Já jsem namítal, že státní barvy jsou na vlajce a vlajku jsme zde uvedl jo. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Vlajka a trikolora jsou dva ano. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Takže by to bylo dvakrát ale ne. No, tak koneckonců odhadnout z šesti 5 symbolů zase není tak špatný 
výsledek. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Máme na to dokonce speciální zákon, který to, který to myslím, že je to ústavní zákon dokonce. No, pane 
prezidente, děkuji vám za tu informaci. V době, kdy budeme vysílat a náš štáb, tedy ano na vaší přímluvu 
nebude držen v zavřené místnosti, ale od nás žádná informace neunikne v době, kdy to vysíláme, už veřejnost i 
novináři předpokládám. Novináři budou rozčíleni a veřejnost doufám se bude bavit, protože ten happening. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Novináři budou rozčílení, protože za prvé nikdo na to nepřišel, i když těch scénářů je hodně, což svědčí o jejich 
malé fantazii. No a za druhé někteří budou zklamání, že neoznámím, že jsem umřel nebo, že jsem těžce 
nemocný nebo, že rezignuji. 
 
/ Reklama / 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Vítejte u pravidelné Týdne s prezidentem. Dobrý den i vám pane 
prezidente. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Já jsem rád, že natáčíme takřka v legendárním místě, tam kde jste trávil svůj odpočinek před návratem do 
politiky na vaší chalupě, jak říkáte ve Veselí. Děkuji vám za to, že jste nás tady přijal. Je to pro nás čest. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já jsem rád a rád jsem se sem také vrátil na nějakou dobu, ale milý pane Soukupe, dřív než se budeme věnovat 
čemukoliv jinému, je naší milou povinností provést výměnu slivovic. To znamená, zde je moje slivovice. 
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Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Děkuju vám pane prezidente. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Kterou jsem prohrál proto, protože vláda dostane, dá-li bůh důvěru 11. července. A zde si beru vaší slivovici. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
To je vaše slivovice. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Kterou jste prohrál proto, protože jsem včera jmenoval vládu, takže vládu už máme, ale uznávám sebekriticky, 
že bez té důvěry. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Je to přesně tak, jak říkáte, v dalších otázkách se budeme možná zase trošku škorpit nebo spolu nebudeme 
nesouhlasit, ale v tomto s vámi zcela souhlasím, tak zněla naše sázka. Pokud bude vláda do konce června, 
vyhráváte vy. Já jsem říkal, že nebude, v takovém případě, pokud by nebyla, bych vyhrával já. Ale zůstalo to tak 
trochu na půl cesty. Tak si myslím, že výsledek té sázky je spravedlivý. Doufám, že vám bude chutnat pane 
prezidente. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Je to poctivá hra a hra má být vždycky poctivá. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
A o vás je známo, že sliby vždy plníte a pravidla dodržujete. Já se o to snažím a snad to o mně ostatní říkají 
také. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Určitě ano. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, já začnu náš rozhovor takovým trošku lehčím tématem. My jsme se tak trochu škorpili o tom, 
že lidé se mají dobře. Já jsem dokázal ekonomická čísla, že sociální situace rodin a tak dále není tak růžová, jak 
by se na první pohled mohlo zdát z řečí politiků. O tom, že ekonomice se daří, roste a tak dále. Našel jsem 
výzkum Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních věd ten nový. A ten říká, že subjektivně se Češi se cítí 
nejšťastnější od roku 1991 takže. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Velmi správně, tak to má být. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Něco, něco na tom, že se lidé mají dobře bude, protože subjektivně uvádí, že jsou nejšťastnější od doby 
revoluce. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
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No a samozřejmě, že všechno je relativní, jak už jsme si řekli minule. A důležitý je ten trend. Nezapomeňte, že 
se zrychluje tempo růstu reálné mzdy. A i když mzda není všechno, je to jeden z důležitých ukazatelů, jak říkal 
můj předchůdce, o peníze jde až v první řadě. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Máte pravdu, ten trend dokonce i v tom, z toho výzkumu Masarykovy univerzity vyplývá, že ten trend 
spokojenosti je stále stoupající, tak uvidíme, jestli nám to vydrží i v příštích letech. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Mimochodem, když jste tenhle výzkum četl a poctivě ho v našem pořadu uvádíte, nezastyděl jste se trochu za 
svůj pesimismus? 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, to je zajímavá otázka. Trochu zastyděl, ale ten pesimismus byl opřený o čísla, která nebyly, nebyly moc 
optimistická. Takže se dá říci, že možná mi chyběl subjektivní hodnocení objektivních čísel, tak bych to mohl. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já si myslím, že kdybyste vyšel z počtů vražd v Dolní Lhotě a konstatoval, že tento počet je rostoucí, tak byste 
to mohl zobecnit na celou republiku, a pak tvrdit, že u nás roste kriminalita. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ale teď trochu přeháníte, ale budiž. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já vím, že ano, ale je před námi slivovice, a až skončí pořad, tak my si tu skleničku dáme. A už s touto vizí a s 
touto nadějí slivovica z dubového sudu dokonce. Tak si myslím, že to můžeme dneska brát v lehčím tónu už 
také proto, že je to před prázdninami náš poslední pořad, abychom neunavovali vaše diváky. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Přesně tak to je. Myslím, že si skleničku slivovice nebo vína zasloužíme mimo jiné proto, že už nemusíme být 
tak ve střehu, protože před námi i před většinou lidí nebo většinou, velkou částí lidí jsou prostě prázdniny a 
dovolená, tak to k tomu asi trochu patří, ale než budeme mluvit o těch lehčích tématech, přeci jenom musíme 
mluvit o tom těžším, což je vláda. Vy jste včera jmenoval novou vládu. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Těžší? Teď už je to lehčí pane Soukupe. Ještě nedávno to bylo velmi těžké téma. Teď poněkud zlehklo. Vidíte, 
to jsem ještě žádnou slivovici nepil a už se mně špatně mluví. Zlehklo ano, teď je to správně. No a teď už záleží 
jenom na 11. červenci, jak dopadne hlasování sněmovny. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
O té vládě, která byla jmenována ještě budeme hovořit, ale přesto, odchází tedy v uvozovkách první Babišova 
vláda, která vládla 7 měsíců. Pokud byste měl ztratit pár slov na krátké hodnocení těch 7 měsíců z vašeho 
pohledu, jak ta vláda fungovala? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Jestli jste slyšel můj projev, velmi stručný projev při jmenování této vlády, tak jsem té odstupující vládě 
poděkoval a zdůraznil jsem, že to byl soudržný tým. Tomu se tedy říká team spirit, duch týmu. Že se tam 
nehádali, tak upřímně řečeno pod Babišovou taktovkou je dost obtížné se hádat, ale dobře, důležité je, že byli 
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soudržní, že tam nepřevažovalo něco, čemu říkám resortismus. To znamená, že každej resort, každý ministr si 
jede po své koleji a vůbec ho nezajímá, co se děje v okolí. Pane Soukupe, já jsem to zažil minimálně jednou a 
hrozně bych si přál, aby se to neopakovalo. Víte, že já prosazuji hospici, protože i umírat se má důstojně. A 
námitky, které slyším třeba proti zákonné úpravě hospiců, jsou ty, že se to týká částečně sociální péče a 
částečně zdravotnictví, že tedy žádný resort z těch dvou vlastně neví, kdo ten zákon má zpracovat. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
To je jeden z dobrých příkladů. Stejně můžeme mluvit o bydlení. Částečně ministerstvo práce, částečně 
ministerstvo místního rozvoje ano. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak já jim říkám, tak to zpracujte oba, co vám v tom brání. Ale bohužel buď jsou líní nebo si drží své 
kompetence. Takže doufám, že v té nové Babišově vládě už tenhle resortismus zmizí. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, pojďme tedy k těm ministrům. To je téma, které hýbalo médii a politici to komentovali poslední 
2 týdny velmi intenzivně. Jména všechny známe. Znal jste je i dříve, překvapilo vás některé na tom seznamu? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Já nemluvím ani sociální demokracií s výjimkou jediného známého případu. Ani hnutí ANO do toho jaké ministry 
navrhne. Takže samozřejmě jsem znal předem ty ministry, kteří pokračovali z minulé vlády. Jména těch nových 
ministrů mně byla prakticky neznámá. A pokládám to za velmi správné, protože jenom velmi hloupý novináři píší 
o tom, že tuto vládu sestavuji vláda. Ve skutečnosti ji samozřejmě sestavuje premiér ve spolupráci s dalšími. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
No, v téhle souvislosti se musím zeptat. Miroslav Poche, to je ten kandidát, který prostě jmenován nebyl. Dává 
médiím rozhovory a vyjadřuje se ke svému jmenování, nejmenování a zdá se, že touhy stát se ministrem se 
nevzdal. Stále o tom hovoří, že je tedy stále kandidátem a tak dále. A říká, co na to ministerstvo bude dělat. 
Nicméně jeho vyjádření různá vyvolaly dojem, že byly 2 seznamy. Jeden s Pochem a druhý bez Pocheho. No, 
já se v tom nechci moc jaksi patlat, ale jak to bylo? Byly 2 seznamy, nebo jeden? Od premiéra. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Takhle byl předběžný seznam, kde nebyl uveden žádný ministr zahraničí a druhý v podstatě dopis pana 
premiéra Babiše, kde mně navrhoval 2 ministry zahraničí. Nejprve Miroslava Pocheho a v případě, když ho 
nepřijmu, tak navrhoval pana Jana Hamáčka. Tomuto druhému návrhu jak víte jsem vyhověl. K panu Pochemu 
bych dnes dodal už jenom to, že bych chtěl poděkovat panu Jakubu Michálkovi, místopředsedovi Pirátů, že mně 
dodal velmi obšírný materiál o činnosti pana Pocheho na pražském magistrátu. Je docela zajímavé zjistit, jakým 
způsobem si člověk může vydělat 10 milionů za rok. A v každém případě my tento materiál umístíme na náš 
Facebook, aby se s ním všichni mohli seznámit. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
A to mě zajímá, 10 milionů za rok a to bylo z dozorčích rad nebo? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Přečtěte si to dozorčí rady, správní rady, ale nechci předbíhat, přečtěte si to. Jan Hamáček mně včera říkal, že 
už to někde na Facebooku koluje. Ale pro jistotu uveřejníme i my. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
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Tak já tedy, já tedy jsem to neviděl a přiznávám se, že vždycky, když vidím něco na Facebooku, tak se to 
snažím ověřit, ale pokud mi to říká prezident republiky. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Jednak a já věřím /souzvuk zvuků/ věřím, protože pan Michálek má bohatou zkušenost s pražským 
magistrátem, že jeho informace jsou pravdivé. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Dobře. Pane prezidente, jména ministrů známe. Známe také ty, kteří z vlády odcházejí. S kterou změnou jste 
nejvíce spokojen, abychom jaksi nevyjmenovávali jednotlivé resorty po druhé? A z té vaší odpovědi by logicky 
vyšlo i to, s kterým z ministrů odcházejících jste spokojen nebyl? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No a tak dobře. Je to strašně složité, těžká otázka. Ale skoro bych řekl, že jsem nejvíc spokojen s výměnou v 
křesle ministra spravedlnosti. Vy mně právem řeknete, že na Taťánu jsou různé mediální útoky. No, na koho 
nejsou? Na vás taky mimochodem. Na mě taky jo, na všechny. Ale, i když si myslím, že jí je potřeba dát určitou 
šanci, tak pan Pelikán se podle mého názoru nechoval vůči prezidentovi kolegiálně. Víte, že narážím na kauzu 
Nikulin. No a mně to bylo líto a jak říká Jára Cimrman, mně to přišlo líto, já si něco udělám. Já si udělám kyj a 
tím vás máznu po hlavě. Tak moje kompetence nesahají tak daleko, abych majznul pana Pelikána po hlavě. 
Nicméně jsem uvítal, když se z vlastní vůle rozhodl odejít z politiky. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Dalším případem, který mě osobně zajímá je kultura. Mimo jiné média jaksi do gesce ministerstva kultury 
spadají. Tam se stal novým ministrem kultury Antonín Staněk. No, kromě a zase jsme u toho, že je manažerem 
dobrým, to nepochybuji, protože je primátorem velkého města Olomouc. Ale o kultuře jsem tam nic neslyšel. O 
čem jste s ním hovořil jaký je, jaký je jeho? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Tak za prvé, jste-li primátorem tak velkého města jako je Olomouc, tak se musíte zákonitě starat o kulturu mimo 
jiné a musíte tedy s ní mít zkušenosti. Takže myslím si, že tady je ta kvalifikace naprosto v pořádku. A o čem 
jsem s ním mluvil? O svém oblíbeném tématu, kvůli kterému mě většina umělců srdečně nenávidí. O tom, že 
ministerstvo kultury milý pane Soukupe,  by mělo daleko více podporovat takzvanou mrtvou nebo chcete-li 
neživou kulturu. To jest ochranu kulturních památek, které nám někdy padají na hlavu. A redukovat svojí 
podporu takzvané živé kultuře, kde v avangardních divadlech často počet herců je vyšší než počet diváků a 
uváděl jsem ho jako poslední příklad Divadlo Na Provázku a ty červené trenýrky, které vycházely z půvabného 
otvoru v ženském těle. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Na druhou stranu jsou tam některé věci, na které můžeme být rádi. Váš mluvčí Jiří Ovčáček je jaksi hlavní 
postavou divadelní hry. A teď jsem se dozvěděl, že i já. No, tak to je. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No a když na tu hru budou chodit lidi a zaplatí tučné vstupné, a to divadlo nebude vyžadovat žádné dotace od 
města, od kraje nebo od ministerstva kultury, proč ne. Já se těším, až se stanu také jednou nějakou postavou 
nějaké divadelní hry a nebude mně to vůbec vadit. Ale znovu opakuji, ta hra by neměla být dotována. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Dotována ne, tam to vaše stanovisko je zřetelné. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
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-------------------- 
To není Shakespear. Ostatně Shakespeara taky nemusíte dotovat, na to chodí diváci sami. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Jedna z věcí, která, které veřejnost opravdu řeší je, jsou platy politiků. Já to jenom zrekapituluji, podle přijatých 
předpisů platy měly skokově vzrůst od 1. ledna zhruba o 20 procent a Piráti a SPD tedy teď horují proto, aby se 
ten růst zpomalil. Já řeknu u zákonodárců, u jaksi poslanců by základní plat měl činit 90 tisíc korun, což tedy pro 
běžného občana je poměrně dost, na které straně sporu jste? Zvýšit, nebo nezvýšit? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Nezvýšit. Podívejte se, já jsem viděl tu strukturu hlasování o zkrácení termínu projednávání mezi druhým a 
třetím čtením, no a samozřejmě, že ti, kteří byli pro toto zkrácení, byli de facto pro zvýšení platů o 20 procent. 
Vážím si Pirátů, vážím si SPD. Všiml jsme si, že z ostatních poslaneckých klubů takové ty výrazné osobnosti, ať 
je to Faltýnek, Kovalčik, Chvojka, tak byli pro zkrácení. No a taková jemně řečeno méně výrazné osobnosti, 
někdy se jim říká no names, no tak ty slovy jednoho poslance STANu si samozřejmě přáli, aby se mu přidalo a 
to co nejvíc. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
To byl dokonce poslanec Pávek, takovej, takový velmi sebevědomí možná tedy až arogantní poslanec STANu, 
který řekl doslova toto, no co je na tom divného, důchodci chtějí zvýšit penze, mimina chtějí více mléka, no tak 
já chci taky přidat. Takové symptomatické. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Mimochodem znáte nějaké díle poslance Pávka, třeba jak se, no pozměňovací návrhy nebo dokonce návrh 
zákona? 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ne, to neznám. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Není za ním prostě žádná práce. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Ale proslavil se pane prezidente. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Ale proslavil se. 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Proslavil se tím, že kdysi, když byl starostou Jindřichovic pod Smrkem, zakázal přístup státním úředníkům a 
podle mého názoru tím si odstartoval politickou kariéru, no pane prezidente, já zastávám ve svých firmách 
názor, že přidat peníze, platy samozřejmě ano, ale pokud je to doprovozeno lepší prací. Máte pocit, že 
sněmovna teď prostě lépe pracuje, pokud jí srovnáte s tou předchozí? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, v předchozí sněmovně jsem každý týden dostával na stůl k podpisu nové a nové zákony, to tempo práce 
této sněmovny je výrazně pomalejší. 
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Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, máte za sebou takzvaný takříkajíc státnický víkend, absolvovali jsme oslavy 100 let výročí 
Československa. Když dám takovou tu nejjednodušší a možná nejhloupější otázku. Jak průběh těch oslav 
hodnotíte, byl důstojný? 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
Velmi důstojný a vy to musíte vědět taky, pokud jste je sledoval. Jsem rád, že jsem to v celku v pohodě 
zvládnul, i když někteří škodolibí novináři se těšili, že to nevydržím. Naopak ještě jsem si pak zajel na Slovensko 
na oslavu Martinské deklarace a to také dopadlo velmi dobře. No, co říci, Vladislavský sál byl přeplněný, museli 
jsme tam přistavovat židle. Ta recepce ve Španělském sálu, tam bylo lidí, že by jablko nepropadlo, no takže 
pokud někdo nepřišel, ať už proto, že nebyl pozván, nebo proto, že pozvání odmítl, no tak si toho skoro nikdo 
nevšiml upřímně řečeno. Paní Miroslava Němcová mně poslala otevřený dopis, že byla pozvána a že nepřijde, 
no tak příští rok pozvána nebude, protože už minule jsme si říkali, že když někoho pozvete a on to odmítne, 
proč byste ho proboha zval znovu? 
 
Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov 
-------------------- 
Pane prezidente, vy jste ve svém projevu v Národním muzeu řekl větu, že my všichni něco dlužíme právě těm 
naším předkům a do pléna jste položil jaksi otázku, do jaké míry jsme navázali na jejich práci a pokud bych tuhle 
otázku teď položil já vám, kterou vy jste položil Národnímu muzeu. 
 
Miloš ZEMAN, prezident České republiky 
-------------------- 
No, tak co máme dělat, abychom navázali jinými slovy. Já jsem to řekl formou výzvy novému pražskému 
magistrátu, aby neopakoval chybu, když se kvůli politickým hrátkám nepodařilo uskutečnit kaplického knihovnu, 
což by bezesporu byla krásná moderní stavba. No, jinými slovy to je otázka rozpočtu, to je otázka politické 
podpory, těmto stavbám ano, připouštím, jsou dražší než prefabrikované škatule jo, které pak zaplní úředníci a 
oko se nepokochá. No a já jsem už prožil, projel celou řadu zemí, kde je moderní architektura. Říkali mi tam, my 
jsme si najali Francouze, Italy, Němce, Američany jako architekty, no tady jsme měli vlastního architekta Jana 
Kaplického a takhle s tím zacházíme. 
 

Mediální výchova do škol patří, i malé děti už vnímají zprávy, tvrdí 
Zezulková 

4.1.2019    ceskaskola.cz    str. 00     
             

Děti se na zprávy aktivně nedívají, ale vnímají jejich obsah, v průzkumu dokonce dávaly najevo, že jsou příliš 
negativní, říká Markéta Zezulková z Fakulty sociálních věd UK. 
 
Spolu s kolegy teď zkoumá multikulturní a mediální zkušenosti a postoje tuzemských školáků. Multikulturní 
výchova dříve byla o odlišnostech, dnes je spíše o tom, že existují ve světě určité nespravedlnosti, cílem 
vzdělávání nemá být učit děti, co si mají myslet, ale jak mají přemýšlet, míní Zezulková v rozhovoru pro DVTV.  
Celý rozhovor ke stažení naleznete zde  
  
  
 
URL| http://www.ceskaskola.cz/2019/01/medialni-vychova-do-skol-patri-i-male.html 
 

Kdy skončí nouzový provoz federálních úřadů v USA? 
4.1.2019    ČRo Radiožurnál    str. 01    18:10 Ozvěny dne - publicistika 
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Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
Zeď se blíží. Parafrázi na televizní seriál Hra o trůny umístil na svůj Instagram americký prezident Donald Trump 
krátce poté, co na tiskovce v Bílém domě znovu obhajoval svůj projekt výstavby zdi na mexicko-americké 
hranici. Podle postoje demokratů, kteří ovládli Sněmovnu reprezentantů, to tak úplně nevypadá. Už včera 
prosadili dvojici návrhů ukončujících nouzové fungování vládních úřadů. Ty ale nepočítají s penězi, které chce 
Trump od Kongresu na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Kvůli sporu o těchto 5 miliard dolarů už 2 týdny nemá 
část federálních úřadů peníze na svůj provoz, takže musí fungovat v nouzovém režimu. My to probereme s 
amerikanistou Kryštofem Kozákem, vedoucím Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dobrý večer. 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
V tuto chvíli by měl v Bílém domě Donald Trump jednat s představiteli Kongresu o financování chodu vládních 
úřadů, co se od toho setkání dá čekat? 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tak, u Donalda Trumpa vlastně člověk nikdy neví. A je zajímavé, že on dokáže jako v rámci vyjednávání 
poměrně dramaticky měnit své postoje, ale zajímavé je, že zrovna v tento okamžik Donald Trump nevypadá, že 
by chtěl ustoupit, protože ta stavba zdi je už od jeho volební kampaně takovým jako klíčovým milníkem, ke 
kterému on, zřejmě trochu se v něm ozývá i to srdce developera, tak na to nějakým způsobem, je to pro něj jako 
životně symbolicky důležité. A proto, přesně jste v reportáži zmínili dobře, dobře ten jeho instagramový, vlastně 
instagramový post, který ukazuje, že on opravdu na té zdi chce trvat vlastně až do posledního, až do posledního 
dechu. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
Dobrá. A teď ty, ty dva návrhy, které schválili nebo schválila Sněmovna reprezentantů díky demokratům, v čem 
se liší? 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tak, tam opravdu ta jediná věc, o které, o kterou teď jde, že demokraté vlastně jsou schopni nebo schválili 1,3 
miliardy na zlepšení, zlepšení ochrany hranice a Donald Trump požaduje 5,6, myslím, miliard dolarů na stavbu 
zdi. A Donald Trump říká, že pokud tam nebude těch 5,6 miliard v tom návrhu, tak ho bude, bude určitě vetovat. 
A je zajímavé, že všichni republikáni v Senátu zatím jsou poměrně jednotní a stojí za Donaldem Trumpem. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
A nemají právě pravdu tedy republikáni v tom, že šlo vlastně o zbytečné hlasování? 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No to vůbec, já bych to takhle neviděl. To hlasování je symbolicky, symbolicky důležité, protože je zajímavé, že 
jako ti lidé, kteří tomu trochu více rozumí, tak prostě chápou, že ta zeď je symbolicky jako strašně chybný, 
strašně chybný krok, který opravdu, bych tak řekl, vrátil v uvažování jak ohledně například rozvojové pomoci, tak 
ohledně mezinárodních vztahů opravdu o 200, 300, 400 let zpátky. Ta, ta zeď je v podstatě jenom jakousi 
projekcí jako nevzdělaného Donalda Trumpa, který jako si myslí, že ta krásná fyzická bariéra jako vyřeší 
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všechny problémy na té hranici. A i jako spousta lidí si uvědomuje, že toto uvažování je prostě absurdní a ty 
konsekvence, ke kterým to povede, jsou vlastně všechny negativní. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
Čili je to taktika, my jsme chtěli jako demokraté prosadit konec rozpočtového provizoria, zrušit ten shot down, 
ale Trump to zhatil, takže takto můžou teď argumentovat. 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Přesně tak. Přesně tak to bude vypadat a Trump řekne, že to zhatil, protože trvá na té své, na té své zdi a chce 
ukázat vlastně tu svojí tvrdou vyjednávací pozici. A teďka vlastně se hraje o to, kdo a jakým způsobem ustoupí 
dříve. Nějaké kompromisy zřejmě jsou možné, nicméně jenom abych jako přiblížil to uvažování Donalda 
Trumpa, co uniklo z těch rozhovorů třeba s Nancy Pelosiovou, když se o tom jedná, tak Donald Trump je 
schopen argumentovat například tím, že Nancy Pelosiové řekne - známe se dlouho, já vím, že jste dobrá 
katolička, Vatikán je také obehnaný zdí. A vidíte, funguje to, no. A tohle to není jako argument, se kterým se dá 
jednoduše polemizovat, ten je prostě vadný, jo. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
A v čem by tedy mohl podle vás spočívat ten kompromis, který by byl přijatelný pro obě strany? 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Jako jedná se hodně o to, že by demokraté byli schopni jakoby ustoupit, pokud by se něco udělalo s těmi 11 
miliony ilegálních imigrantů, kteří vlastně dlouhodobě ve Spojených státech bez, jako bez dokumentů žijí a ti 
teďka žijí ve velkém jako strachu, nejistotě, často mají ve Spojených státech rodiny, práci, někde bydlí a pro 
demokraty je osud těchto vlastně 11 milionů  lidí poměrně, poměrně důležitý, protože potenciálně pokud by se 
jim ukázala nějaká cesta k, k získání například občanství, tak by byli potom spíše demokratičtí voliči, takže 
demokra..., nicméně to znamená, že nějaký kompromis, který by zahrnoval vlastně širší řešení toho migračního 
problému, je zřejmě možný. A je pravda, že ta fyzická bariéra jakoby v tom, v horách, uprostřed pouští, jako má 
své velké jako problémy, nicméně pokud by se dokázalo nějakým způsobem rozšířit to uvažování ohledně té, 
toho pro..., problematiky imigrace, tak aby to i demokratům vlastně vyhovovalo, demokraté taky chtějí jako bránit 
nebo chránit hranice, takže jako nakonec prostor pro nějakou dohodu snad, snad bude, protože jinak to vypadá, 
že jako Donald Trump v této věci je opravdu hodně, hodně zaseknutý. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
-------------------- 
Amerikanista Kryštof Kozák z Univerzity Karlovy. Děkujeme, na shledanou. 
 
Kryštof KOZÁK, vedoucí Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Děkuju za pozvání, na slyšenou. 
 

Dodržování příměří na Ukrajině 
4.1.2019    ČT 1    str. 05    12:00 Zprávy ve 12 

             

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Mezi ukrajinskými vládními vojsky a proruskými separatisty platí už téměř týden klid zbraní. Přesto ale přišel o 
život ukrajinský voják. Strany konfliktu, který si od jara 2014 vyžádal víc než 10 000 mrtvých se z porušování 
dohody o neútočení obviňují navzájem. 
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Jan Šír, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
-------------------- 
Ruská pozice je klíčem k eventuelnímu urovnání konfliktu. Rusko podle těch dat, která máme k dispozici z 
ukrajinské strany na východě Ukrajiny drží, ono se to mění ta čísla, něco mezi 3 -7 tisíci regulérních vojáků. To 
znamená příslušníků regulérních vojenských sil. Samozřejmě na východě Ukrajiny mimo to působí i ruské 
speciální síly, zejména v roli poradců a mezi velkou řadou těch takzvaných dobrovolníků, dále tam jsou 
samozřejmě ruští žoldnéři a další složky více či méně řízené ruským generálním štábem a napojené na ruský 
stát. Nicméně ta válka samozřejmě, jedná se o válku, která je často v tom českém diskurzu nazývána velkou 
hybridní. To znamená dochází tady ke právě propojení a smíšení toho fenoménu regulérních ozbrojených sil a 
nepravidelných ozbrojených uskupení včetně těch, která jsem jmenoval. 
 

Další útoky migrantů ve Vídni. Proč není pachatel jako pachatel a neměří 
se všem stejně? 

5.1.2019    casopis-sifra.cz    str. 00     
             

Když něco provede běloch, není pro novináře žádný problém o tom veřejnost informovat. Pokud je navíc trestný 
čin násilný a je zaměřen vůči menšinám, zejména migrantům, čin se široce rozebírá a pachatel je veřejně 
pranýřován a označován za rasistu, xenofoba, extremistu, nacistu a podobně. 
 
Jakmile porušují zákony imigranti, zvláště ti z posledních let, kteří jsou součástí ilegální řízené migrace, která 
připomíná spíše invazi, média se snaží o jejich činech buď neinformovat, a když už budí příliš rozruchu, tak je 
bagatelizovat, omlouvat a celkově předstírat, že jde o ojedinělé excesy „frustrovaných“ či duševně vyšinutých 
jedinců, nikoli o kulturní džihád.  
Frustrovaný byl i pachatel nejnovějšího útoku ve Vídni, který přizabil železnou tyčí pětadvacetiletou Vídeňanku. 
Ta nyní leží v umělém spánku v nemocnici a není jisté, zda se ještě někdy probere.  
O útočníkovi se toho tradičně mnoho nedozvíme. Kdyby byl Rakušan, média to jistě zdůrazní. To, že je imigrant 
z nějaké země, kde žena znamená pouhý kus hadru, napsat nechtějí, a tak se snaží situaci zmírnit alespoň tím, 
že píšou o muži s rakouským občanstvím.  
V neděli 30. prosince v 5. vídeňském obvodu Margareten jednačtyřicetiletý psychopat, který jezdil měsíc po 
městě a snažil se získat nějakou ženu, brutálně napadl náhodně vytipovanou ženu kvůli „frustraci z neúspěchu“.  
Byl natolik mdlého ducha, že sám napadení nahlásil a tvářil se jako svědek. Pro policisty ale bylo jednoduché jej 
najít, protože předtím své oběti ukradl mobil a bankovní kartu, kterou několikrát použil poblíž svého bydliště.  
S nadsázkou lze říci, že ty činy migrantů, o kterých média hlavního proudu informují, jsou jen špičkou ledovce 
nebo ty, které vzbudí největší rozruch a nedaří se je ututlat. Na druhou stranu, kdyby informovala poctivě, 
možná by se veřejnost až příliš vyděsila…  
Den po zmíněném muži s železnou tyčí, na Silvestra, zase řádil ve Vídni mladý Afghánec – sexuálně obtěžoval 
ženy do té doby, než se jedna úchyla nezalekla a zlomila mu nos.  
Místo aby byl delikvent zatčen a prvním letadlem poslán domů, obviněna z těžkého ublížení na zdraví byla 
obviněna jedenadvacetiletá Švýcarka. Marně na policii vysvětlovala, že se jen bránila a že jí chtěl Afghánec 
ublížit. To se totiž v nové Evropě zřejmě smí.  
Jaký to dává všem bojovníkům, kteří přitáhli do Evropy vydávajíce se za uprchlíky, za asistence štědře 
placených neziskových organizací, které je na náš kontinent dokonce vozí ve velkém na lodích, signál? Že 
mohou ještě přitvrdit. Je hanebné, že mohou evropské úřady takto otevřeně zrazovat své obyvatelstvo a média 
tato zvěrstva krýt, ale bohužel jde jen o další fázi rozkladu Evropy.  
Je asi zbytečné ptát se, kdo se zastane nás, Evropanů, až budeme ve svých vlastních zemích menšinou my a 
tyhle hordy násilníků nám budou vládnout, když už teď jdo Evropská unie a architekti globálního světového 
pořádku tvrdě proti nám. Přesto je stále mnoho lidí, kteří dělají, že to nechápou, nebo to opravdu nechápou. 
Otázkou zůstává, co je horší.  
Právě jsem se dodíval na rozhovor Daniely Drtinové na DVTV s šílenou osobou jménem Markéta Zezulková z 
Fakulty sociálních věd UK, která „zkoumá multikulturní a mediální zkušenosti a postoje tuzemských školáků“. 
Dostala peníze na to, aby následující tři roky vymývala nejmladší generaci mozek multikulturním vzděláváním a 
mediální výchovou. Doporučuju všem ke zhlédnutí, je to skutečně síla. Plán na zničení Evropy nabírá na 
obrátkách a hrozí, že dojedeme především na svou vlastní blbost.  
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Milan Vidlák, časopis Šifra  
  
  
 
URL| https://www.casopis-sifra.cz/dalsi-utoky-migrantu-ve-vidni-proc-neni-pachatel-jako-pachatel-a-nemeri-se-
vsem-stejne/ 
 

Britové měli pocit, že je jim Unie těsná, Češi se naopak bojí o národní 
suverenitu. V obou případech jde o iluzi 

6.1.2019    denikn.cz    str. 00     
    Michael Romancov         

Komentář Michaela Romancova: Národní státy existují – historicky vzato – jen chvíli a mají poměrně „mělké 
kořeny“, což na druhou stranu neplatí o impériích či integračních uskupeních, která ve skutečnosti evropské 
historii dominovala a dominují. Co z toho vyplývá pro nás? 
 
Americký historik Timothy Snyder je přesvědčen, že národní stát, jímž se tak ráda ohání celá řada politiků a 
jejich voličů, je ve skutečnosti poměrně novodobým fenoménem s velmi problematickou oporou v historii. Tuto 
tezi prezentoval i při své přednášce „Národní stát a Evropa: 1918–2018“, organizované Ústavem mezinárodních 
vztahů, která byla jednou z nejzajímavějších připomínek výročí vzniku Československa a konce I. světové války. 
Snyder tvrdí, že se národní státy v Evropě objevily zejména po I. světové válce, v době rozpadu a fatálního 
oslabení tradičních kontinentálních impérií, jakými byly Osmanská říše, Rakousko-Uhersko, Rusko a Německo. 
Vynořivší se národní státy byly ve skutečnosti multietnické – typickým příkladem je Československo – a všechny 
zanikly v okamžiku, kdy Německo a Sovětský svaz znovu nabyly sílu a prostor ležící mezi nimi zreorganizovaly 
na starém imperiálním základě. 
Po II. světové válce se rozběhla dekolonizace a tradiční impéria se rozpadla. Teprve tehdy se Britové, 
Francouzi, Nizozemci, Belgičané a Portugalci „vrátili“ do Evropy a jejich politické elity začaly intenzívně budovat 
evropskou integraci. 
Proces rozšiřování entity, kterou dnes známe jako Evropskou unii, Snyder interpretuje jako racionální 
rozhodnutí, jedinou možnost jak zabránit ztrátě ekonomického a politického vlivu ve světě, kde začaly 
dominovat USA a SSSR. Západoevropané budování integrované Evropy zdůvodňovali tezí o poučení se z hrůz 
II. světové války, jejichž opakování měla integrace zabránit. 
Narativ „dobrých Evropanů“ je po roce 1989 rozšířen „návratem do Evropy“ někdejších sovětských satelitů 
deklarujících snahu zúčtovat s historickou zkušeností hrůz nacismu a komunismu, ale ve skutečnosti hledajících 
ochranu před znovuzrozením ruského imperialismu. Rusko je totiž jediným impériem, které se odmítlo proměnit. 
A zatímco samo zůstává stoprocentně imperiální, neboť je nejen rozlehlé a silné, ale rovněž multietnické, 
multikonfesní a multikulturní, hlasitě podporuje vznik národních států kdekoliv v prostoru na západ od svých 
hranic. 
Rusové podle něj velmi dobře vědí, že autenticky národní státy v podstatě nikdy neexistovaly, ale kdyby se 
jejich vznik podařil, jednalo by se o malé a slabé entity a v takovém „moři národních států“ by Rusko snadno 
mohlo dominovat. 
Snad se nám podařilo srozumitelně představit hlavní Snyderovy argumenty, ale s jedním jeho tvrzením ještě 
dále budeme pracovat, neboť je důležité pro český kontext uvažování o současném světě, Evropě a stavu 
národního státu. Touhu po odchodu Británie z Evropské unie Snyder interpretuje jako projev imperiální 
nostalgie. Pro současné Česko je zajímavé, že zatímco v Británii podporovatelé brexitu vnímají unii jako 
překážku globálního rozletu Británie, naši „exitáři“ ji považují za hrozbu národní bezpečnosti a svébytnosti. 
Jestliže v prvním případě má být dobře tehdy, až se Británie svobodně vydá do světa, v našem případě má být 
dobře, až zalezeme pod peřinu. 
Domnívám se, že se v obou případech jedná o iluzi, ale jestliže má část Britů nereálné představy o budoucnosti, 
v našem případě je zcela programově ignorována minulost. Pojďme se podívat na dobu, kdy Evropa začala 
získávat moderní tvářnost. 
Středověcí manažeři a investoři 
Chceme-li porozumět vývoji moderní Evropy, má smysl začít v době, kdy končí středověk a začíná novověk, 
tedy v období, které uzavírá pád Konstantinopole (1453) a otevírá objevení Ameriky (1492). Jak napsal 
americký sociolog, politolog a historik Charles Tilly, politická „textura“ Evropy byla zásadně odlišná od toho, co 
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na mapě vidíme dnes. Aragonie dominovala západnímu Středomoří, papež vládl jednomu z mnoha italských 
států. Obrovité Polské království dominovalo východu a to, co dnes nazýváme Ruskem, se rozkládalo na 
severovýchodě, kde o moc bojovala Moskva a zbytky mongolské Zlaté hordy. Na mapě bychom již byli schopni 
rozeznat Anglii či Skotsko, ale například Francie se rozkládala na daleko menší území než dnes a na Iberském 
poloostrově se teprve začalo rýsovat sjednocené Španělsko… 
A jak to tehdy vypadalo u nás? Vládne Jiří z Poděbrad (1458–1471), po jehož smrti na český trůn usednou 
Jagellonci, které po bitvě u Moháče (1526) vystřídají Habsburkové. Teritoriální útvar, jemuž vládnou, se oficiálně 
nazývá země Koruny české, vytvořené bulou císaře Karla IV. z roku 1348. 
Jednalo se o největší státní útvar v rámci Svaté říše římské, jenž byl podřízen autoritě legitimního držitele 
svatováclavské koruny. Skutečnost, že se Přemyslovcům a Lucemburkům podařilo tak rozsáhlá území 
ovládnout a udržet, ukazuje na jejich mocenský potenciál, který byl systematicky rozvíjen od 12. století, kdy se 
Čechy staly jedním z hraničních regionů západoevropského prostoru. 
Podobně jako k nám po roce 1989 ze Západu začal téct kapitál a do řady našich podniků přicházeli investoři a 
manažeři, tak i tehdy z Porýní, Vestfálska, Frank, Bavor a Rakous, tedy z oblastí s nesrovnatelně vyšší 
hospodářskou dynamikou, přicházeli kolonisté, kteří měnili jak tvářnost krajiny, tak hospodářské poměry. Když 
horníci ze Saska narazili na bohatá ložiska stříbra, objevil se potenciál pro územní a mocenskou expanzi 
Přemysla Otakara II. a později pro Lucemburky… 
Francouzská politická laboratoř 
Vznik moderních států se neodehrával v předem existujících teritoriálních, právních a už vůbec ne etnicko-
jazykových či nábožensko-kulturních formách. Jednalo se o postupnou a komplikovanou evoluci, kdy se životní 
prostor „národů“ stále proměňoval. Ve Svaté říši římské se „německý národ“ neskládal z lidí, kteří zde žili a 
mluvili různými jazyky, ale jednalo se o společenství říšských knížat, mezi nimiž vynikal nositel svatováclavské 
koruny, tedy český král. 
Až do 18. století všude v Evropě platilo, že národy netvořil veškerý lid, nýbrž jen vládnoucí vrstvy. Jak uvádí 
německý historik Hagen Schulze (i v češtině vyšla jeho kniha Stát a národ v evropských dějinách): „Jestliže se 
až dosud pojem národ vztahoval k označení těch, kteří přímo či nepřímo jednali politicky tím, že udržovali vztah 
s královskou rodinou, nebo se podíleli na stavovském zastoupení, vynořuje se nyní (za francouzské revoluce, 
pozn. aut.) nová myšlenka národa, kdy pojmy lid a národ splynou v jedno.“ 
Francie se tehdy stala „politickou laboratoří“ a vnesla do Evropy ideu lidového „národního“ státu, která se však 
ani v jejím případě obsahově nekryla s tím, jak tomuto pojmu rozumíme dnes. Vždyť v době, kdy revoluce 
vypukne, ještě většina obyvatel Francie nejen neumí číst a psát, ale dokonce ani nemluví francouzsky. 
Revoluce a vláda Napoleona tento deficit postupně odstraní, neboť novým požadavkům již nevyhovující podoba 
stavovské monarchie musí ustoupit efektnějšímu modelu centralizovaného právního a správního státu, kdy 
státní administrativa začíná působit i v geograficky odlehlejších částech země. Aby tak mohla činit, musejí se 
všichni naučit francouzsky. Teprve tehdy je Francie naplněna „národním obsahem“. 
Národní stát ve smyslu územní mocenské jednotky schopné efektivně reagovat na požadavky rodícího se 
průmyslového věku tedy vzniká z centra, které si je schopné vynutit poslušnost periferie a má jen velmi málo 
společného s romantickou představou o lidu, jenž se harmonicky rozvíjí v prostoru, na nějž má historické právo. 
Vzhledem k tomu, že se české země nevyvíjely ve vakuu, je třeba smířit se s tím, že i v našem případě má vznik 
„národa“ málo co společného s tolik populárními mýty a legendami, ale odrážel konkrétní historické, 
společenské a ekonomické podmínky. Zatím jsme ve všech zkouškách zvládli obstát a není důvod, aby tomu 
tentokrát bylo jinak. Pokud však zalezeme pod peřinu, tak to rozhodně nepůjde. 
Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd UK a Metropolitní univerzitě Praha. 
Tento text jste si mohli přečíst díky tomu, že si předplácíte Deník N. Pokud máte připomínku nebo jste našli 
chybu, napište na editori@denikn.cz. 
Vážíme si Vaší podpory. 
URL| https://denikn.cz/47826/britove-meli-pocit-ze-je-jim-unie-tesna-cesi-se-naopak-boji-o-narodni-suverenitu-v-
obou-pripadech-jde-o-iluzi/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
denikn.cz 
 

Anna Hašlarová vede od ledna komunikaci ČSOB 
7.1.2019    ihned.cz    str. 00     
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Vedení útvaru Komunikace, event marketingu a sponzoringu ČSOB přebírá od ledna 2019 Anna Hašlarová. 
Nahradí tak Kateřinu Dudášovou (Krásovou), která pozici zastávala od roku 2017 a odchází na mateřskou 
dovolenou. 
 
Anna Hašlarováse po dokončení studií věnovala jako konzultantka a novinářka tématu udržitelnosti a 
společenské odpovědnosti. Následoval přesun do  
Plzeňského Prazdroje, kde od roku 2014 působila jako specialistka a později jako manažerka udržitelného 
rozvoje.  
V roce 2017 nastoupila doČSOBjako vedoucí týmu interní komunikace. Nově bude mít na starost komunikační 
strategii banky a koordinaci komunikace ve skupině ČSOB.  
Anna Hašlarová absolvovala studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia se věnovala 
výuce italštiny. Jazyky patří vedle cestování mezi její největší koníčky. Hovoří italsky, anglicky a španělsky.  
  
  
 
URL| https://kariera.ihned.cz/c1-66420850-anna-haslarova-vede-od-ledna-komunikaci-csob 
 

Anna Hašlarová vede od ledna komunikaci ČSOB 
7.1.2019    Kariera.iHNed.cz    str. 00     

    -rkp         

Vedení útvaru Komunikace, event marketingu a sponzoringu ČSOB přebírá od ledna 2019 Anna Hašlarová. 
Nahradí tak Kateřinu Dudášovou (Krásovou), která pozici zastávala od roku 2017 a odchází na mateřskou 
dovolenou. 
 
Anna Hašlarová se po dokončení studií věnovala jako konzultantka a novinářka tématu udržitelnosti a 
společenské odpovědnosti. Následoval přesun do Plzeňského Prazdroje, kde od roku 2014 působila jako 
specialistka a později jako manažerka udržitelného rozvoje.  
 
V roce 2017 nastoupila do ČSOB jako vedoucí týmu interní komunikace. Nově bude mít na starost komunikační 
strategii banky a koordinaci komunikace ve skupině ČSOB.  
 
Anna Hašlarová absolvovala studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia se věnovala 
výuce italštiny. Jazyky patří vedle cestování mezi její největší koníčky. Hovoří italsky, anglicky a španělsky.  
 
 
URL| http://kariera.ihned.cz/pro-hr-manazery/c1-66420850-anna-haslarova-vede-od-ledna-komunikaci-csob 
 

Šance na zmírnění americko-čínské obchodní války 
7.1.2019    ČRo Plus    str. 03    21:10 Den v 60 minutach 

             

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Američané a Číňané se sešli poprvé od vyhlášení 90denního příměří v obchodní válce. A karty jsou nakloněny 
kompromisu. Číně klesají exporty a obává se poklesu ekonomiky prakticky ve všech regionech a odvětvích. 
Spojené státy zaznamenávají divoký pokles akciových trhů. Ekonom Petr Zahradník, který působí v bruselské 
pobočce České spořitelny, připomíná vzájemnou provázanost obou ekonomik. 
 
Petr ZAHRADNÍK, ekonom 
-------------------- 
Čína je bezesporu dominantním výrobcem zpracovatelského průmyslu. Amerika na druhou stranu je typickou 
ekonomikou služeb a myslím si, že obě tyto gigantické ekonomiky navzájem jsou si potřebné a právě z toho 
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vyplývá můj střízlivý optimismus. Navíc Čína má vůči Spojeným státům dramatický obchodní přebytek. 
Současně je jedním z nejvýznamnějších věřitelů států, Spojených států. Jinými slovy není to úplně jaksi nevinná 
hra z pohledu Číny. Za předpokladu, že by prezident Trump nadále jaksi šlapal na plyn, tak si myslím, že Čína 
mu může ukázat to, že je schopna se bránit. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Míní Petr Zahradník. Vývoj čínsko-amerických jednání sleduje i náš následující host, profesor Michal Mejstřík z 
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane profesore, řekli jsme tedy, že Čína čelí současně poklesu exportu, produktivity práce, spotřebitelské 
důvěry. Znamená to, že víc na koni jsou Američané? 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tak ono to tak ze začátku trochu vypadalo, ale v tuto chvíli i americké burzy byly zasaženy poklesem zejména v 
oblasti technologických akcií a když se podíváme zpět do Číny, tak ona Čína právě tím, že klesaly vlastně 
úspory zainvestované na čínských retailových investorech na čínských burzách, tak to zhoršilo sentiment v celé 
Číně. A tam právě došlo k tomu, že ačkoli čínské importy ze Spojených států byly zatíženy jenom, v uvozovkách 
jenom, ze 130 miliard dolarů, zatímco americké dovozy z Číny byly zatíženy 253 miliardami v objemu, 253 
miliard dolarů s těmi tarify, tak se ukazuje, že američtí spotřebitelé to americké zboží chtějí méně, ale chtějí 
daleko více čínského, takže se předzásobují v očekávání, že může nastat ještě ten další krok, který pan 
prezident Trump sliboval. To je zatížit dalších 267 miliard objemu vyvážených z Číny do Spojených států. A 
takže z tohoto hlediska dokonce jsou tam takové nečekané dopady, které vedou k tomu, že přebytek Číny v 
obchodě se Spojenými státy naopak narůstá. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Prosím zkoumejme, zkoumejme chvilku ty možnosti dohody. Dohoda, pokud vím, se musí povést do března. 
Jinak by vzrostla ta americká cla na čínské zboží z 10 na 25%. 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tak. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Co by to pro Čínu v té situaci, kterou jste popsal, znamenalo? 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No ten problém Číny je v tom, že ona ... Jim klesá i samozřejmě domácí poptávka. Jak jsem zmiňoval ten 
sentiment Číňanů k nakupování klesá, ale současně klesá ten sentiment i v tom smyslu, že dovážejí stále méně 
čínského zboží. Takže ty nezamýšlené důsledky jsou oboustranné. A z tohoto hlediska já bych řekl, že pro Čínu 
by to samozřejmě bylo velice nepříjemné, kdyby ta americká ekonomika, která je největší dovozní ekonomikou 
zboží, jenom upozorňujeme, už to tam zaznělo v tom předchozím vystoupení kolegy Zámečníka, že de facto 
Američané jsou naprosto zásadními lídry v oblasti služeb. A oni v podstatě to, co se teď nejvíc obchoduje, už 
není jenom zboží, ale jsou to informace. A Američanům jde o to, aby vlastně copyright, aby jejich nápady nebyly 
získávány nějakou nelegální cestou z Číny, ale tím, že přibývá i čínských patentů, tak vlastně sama Čína teď 
daleko více než v minulosti, neporovnatelně více bojuje právě s tímto způsobem. Takže já bych řekl, že v tuto 
chvíli jsou ty vlastně váhy nakloněny tomu, aby k určité dohodě došlo. 
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Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Čína chce s Američany mluvit i o telekomunikační firmě Huawei. Americké embargo jejich produktu ji totiž hodně 
postihlo. Je tohle v rámci americko-čínských rozhovorů řešitelné? 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Já se obávám, že to je trošku separátní kauza. Pokud skutečně existuje tak rozsáhlý dopad ... Ono uvědomme 
si, že třeba společnost Apple dodává nikoli systémy telekomunikační, ale ona dodává ty samotné chytré 
telefony. Číňané už dokáží všechny chytré telefony vyrábět sami a není to jenom společnost Huawei a ZTS, o 
kterých se tak často hovoří, ale společnost Huawei má tu zásadní konkurenční výhodu i v oblasti vlastně 
dodávek té infrastruktury telekomunikační. A tam jaksi Američané směřují ten hlavní úder, což je velice citlivé, 
protože Číňané si vytyčili, že do roku 2025 chtějí zásadně docílit inovačního líderství. To znamená, pokud se jim 
uzavřou cesty jaksi k exportu takovýchto produktů směrem do SPOjených států, tak to určitě omezí jejich vývoz, 
minimálně než se jim ho podaří přeorientovat, do nějaké jiné země. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A ještě krátce k dopadům na americké zboží. Ty klíčové americké vývozní artikly, jako jsou sojové boby, 
kukuřice, vepřové a z jiné oblasti zkapalněný plyn čelí těm odvetným tarifům. Jak se toto projevuje? 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No tak to je ten další nezamýšlený důsledek, protože to jsou právě ty segmenty, které si Číňané vybrali ke 
zvýšení tarifů z toho důvodu, že dodavatelé těchto produktů jsou zejména zaprvé ty americké firmy, které 
pocházejí z těch států Americké unie, která, které volily pana prezidenta Trumpa, a za druhé třeba sojové boby 
oni mohou dovážet třeba z Latinské Ameriky, takže z tohoto hlediska jsou tady i konkurenční dodavatelé, kteří to 
jsou schopni dodávat také. Takže já si myslím, že z tohoto hlediska, byť ten, jak jsem zmiňoval ten čínský dovoz 
ze Spojených států, je zatížen v menším objemu 130 miliard oproti těm 253 zatíženým prezidentem Trumpem, 
tak jsou ty položky skutečně někdy velice citlivé. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Michal Mejstřík, profesor z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, na 
shledanou. 
 
Prof. Michal MEJSTŘÍK, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Také, dobrou noc. 
 

MŠMT: Experti zahájili přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030 

7.1.2019    parlamentnilisty.cz    str. 00     
             

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. 
 
Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do 
roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem 
nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.  
„Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na přípravě 
nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do této 
expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník ministerstva 
školství Jindřich Fryč.  
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Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem 
nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování. “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority 
vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních 
nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, 
svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, 
že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má 
český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny Arnošt Veselý.  
Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 
2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou 
ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude 
ministerstvo dále informovat. Členové expertní skupiny:  
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  
(předseda expertní skupiny)  
Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se 
zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a 
výzkumem veřejné správy.  
V letech 2012 – 2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace 
a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro 
pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
Mgr. Daniel Prokop  
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  
Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
Ing. Radko Sáblík  
Smíchovská střední průmyslová škola  
Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci 
programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních 
projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru 
Kybernetická bezpečnost.  
Mgr. Milena Jabůrková, MA  
Svaz průmyslu a dopravy ČR  
V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž 
řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a 
dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání. Je 
členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, 
investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
V letech 2002 - 2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro 
styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008 – 2011 zastával 
funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT 
Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
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prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 
působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své 
pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a 
národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
  
Foto: msmt.cz Popisek: MŠMT - logo.  
  
 
URL| https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/MSMT-Experti-zahajili-pripravu-Strategie-vzdelavaci-
politiky-CR-do-roku-2030-566056 
 

Zvažte vyváženost 
7.1.2019    e15.cz    str. 00     

    Petra Chaloupková         

Je to dokola omílané téma. Spravedlnosti a vyváženosti debat se dožadují všechny skupiny společenského či 
politického spektra, každý se cítí být ukřivděný, každý v právu. Argument obhajující svobodu slova (jakkoli 
pokřivený) lze využít při každé příležitosti. Jedni volají po názorech odborníků, druzí vyžadují hlasy „obyčejných 
lidí“, zástupců většiny. Jak ale tato požadovaná odbornost vypadá? Garantuje ji dosažené vzdělání, nebo 
amatérské zkušenosti? A kdo má potom právo vypovídat? 
 
V době permanentních útoků na veřejnoprávní a kritická média, kdy současně s jejich špatnou pověstí roste i 
jejich význam, je snaha o vyrovnanost ožehavým problémem. Vyrovnanost představuje nejsnadnější, byť 
zásadní výtku, co se týče objektivity předkládaných a sdílených informací. Výhrady však často překračují 
argumentační i logické hranice, a tak spoustu dobře míněných úsudků přepadá do extrému. Velmi oblíbeným a 
překvapivě hojným bonmotem se v českém mediálním prostoru stala údajná věta Jeana-Paula Sartra: 
„Vyváženost neznamená: pět minut Židé a pět minut Hitler.“ (Jednotlivé formulace tohoto výroku se z dále 
vysvětlených důvodů nepatrně liší. Tato konkrétní pochází z twitterového účtu Josefa Šlerky, vedoucího oboru 
Studia nových médií na Filosofické fakultě UK.)  
Průpovídka, jejíž původ se autorce tohoto textu nepodařilo prokázat ani po několika hodinách průzkumů a 
hledání, se objevuje napříč články o českém zpravodajství, nejčastěji v komentářích k objektivitě práce České 
televize. Vypůjčují si ji ti, kteří se snaží názorně ilustrovat sporný přístup některých médií k sestavování 
názorově vyrovnaných debat. V některých případech se může jednat o šikovnou – leč přehnanou pomůcku, jak 
varovat před nebezpečím násilné vyváženosti, jinak ale spadá k nesmyslnému přirovnávání neodborných, 
nevzdělaných či jen nešťastně vybraných účastníků diskuze k extremistům a zločincům. Navíc tento citát 
paradoxně pochází z nejistého, ale dobře znějícího zdroje, jenž se bez ověření přebírá z článku na článek a 
znázorňuje tak obecnější problém nakládání s informacemi, vůči kterému se právě tyto texty vyhraňují.  
NEJVZDĚLANĚJŠÍ MLUVČÍ VŠECH DOB  
Zmiňovanou poučku o Židovi a Hitlerovi využilo i několik reakcí na případy z nedávné doby, které znovu 
rozproudily polemiku o správném a spravedlivém výběru přednášejících či účastníků diskuzí. Jedním z nich byla 
návštěva Jiřího Ovčáčka na půdě Národohospodářské fakulty VŠE v rámci kurzu Organizace trhu a odvětví 
pohledem manažerů. Ovčáček tam v listopadu vedl přednášku na téma fake news a navázal tak například na 
výstupy generálního ředitele ČEZ nebo vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové.  
Jakkoli působí Ovčáčkova přítomnost v tomto výčtu nepatřičně, pozdvižení vzbudil především úvod proděkana 
Miroslava Ševčíka, který hosta představil slovy: „Já pouze z toho, jak sleduji již dlouhá léta situaci, a je to déle, 
než vy jste na světě, tak vám musím říct, že to je asi nejvzdělanější tiskový mluvčí, kterého kdy jaký prezident 
měl.“ To je velmi silné tvrzení, přihlédneme-li k faktu, že prezidentův mluvčí nedokončil žádnou vysokou školu a 
přinejmenším v obecném smyslu slova tudíž tuto charakteristiku nenaplňuje. Ševčíkův úvod vyvolal negativní 
ohlas u některých studentů, kteří v zastoupení Klubu mladých politologů vyjádřili nesouhlas se „slepou adorací 
člověka, který ze svého úřadu dělá komedii“. Dále kritizovali samotné téma přednášky, jež mělo být kvůli 
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Ovčáčkovým dezinformačním excesům doplněno i pohledem odborníka na danou problematiku. (Odborníkem 
se v případě fake news myslí poučený analyzátor a kritik, nikoli tvůrce a propagátor.) Legitimitu obavám 
studentů dodává sám Ovčáček například tím, že na svém Twitteru jejich odezvu hodnotí jako „normalizační vítr“ 
a připojuje odkaz na související článek Parlamentních listů.  
Podobnou situaci VŠE zažila i letos v květnu, tentokrát s Andrejem Babišem v hlavní roli. Přednášky premiéra a 
členů jeho vlády tvořily celý mimosemestrální kurz s názvem Hospodářská politika očima jejich tvůrců. 
Akreditovaný předmět vybudovaný z příspěvků zástupců vlády v demisi dokonce dal vzniknout odmítavé petici, 
pod níž se podepsalo přes 500 studentů. Výhrady opět mířily na ohroženou objektivitu akademické půdy a 
dožadovaly se účasti nestranných odborníků. Vedení fakulty si za svým rozhodnutím ale stálo, tiskový tajemník 
fakulty Daniel Váňa kauzu v podstatě přirovnal k útoku na akademickou svobodu a nezávislost akademické 
diskuze.  
V obou případech zásadní spor vyvěral právě z rozporuplně definované koncepce přednášek. Ovčáček i Babiš 
nebyli pozváni jako účastníci debaty, ale proto, aby prezentovali svoji přednášku, svůj pohled na věc. 
Organizátoři kurzu však musí zaručit, že daná osoba bude morálně i odborně způsobilá se k tématu vyjádřit, tzn. 
má vzdělání či zkušenosti a své názory dokáže obhájit a doložit. Oponenturu a konfrontaci, které náleží do 
prostředí diskuze, pak mohou zajistit samotní studenti – vždy mají možnost do prezentace vstoupit a odporovat. 
Musíme také připustit, že ačkoli se Jiří Ovčáček žádným titulem nepyšní, jeho pětileté angažmá na Hradě (nebo 
spíš Twitteru) je jistě bohatým zdrojem znalostí a poznatků, jejichž původ může studentům přiblížit (i kdyby s 
ním nesouhlasili a – po právu – na něj nazírali spíše jako na atrakci v ZOO). Prohřešení proděkana je sice 
nepopiratelné, zastupuje univerzitu a měl by tudíž být nestranný a věcný, Ovčáček je ale s dezinformacemi v 
každodenním kontaktu. Tak proč si je/ho nevyslechnout?  
StBATA  
Eticky spornějším incidentem byla debata uspořádaná u příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989 na 
Fakultě sociálních věd UK. Mezi účastníky se krom pamětníků z řad studentstva, novinářů a historiků objevil i 
Alojz Lorenc, bývalý šéf kontrarozvědné části Státní bezpečnosti a náměstek komunistického ministra vnitra. 
Ostatním přizvaným debatérům (žurnalistce a pedagožce Barboře Osvaldové a redaktorovi ČT Marku 
Wollnerovi) vadilo, že nebyl dostatečně přesně uveden Lorencův podíl na represích režimu. Moderátor, 
spisovatel, novinář a pedagog FSV Karol Lovaš (který letos spolu s Lorencem vydal knihu rozhovorů) na 
počátku diskuze krátce uvedl hosta jako šéfa StB. Proti tomu se vzápětí ohradil Wollner, jenž Lorence označil za 
„zločince, který se vyhnul trestu“. (Lorenc byl roku 1992 odsouzen za zneužití pravomoci veřejného činitele na 
čtyři roky. Po rozdělení federace se však stal slovenským občanem a bratislavský soud český rozsudek 
neuznal. Nakonec byl i na Slovensku odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 měsícům s podmíněným 
odkladem).  
Historik Petr Blažek, přihlížející debatě z publika, později uvedl, že byl „mocensky zdaleka nejdůležitější figura 
bezpečnostního aparátu“ a nadto se významně zasadil o proces skartace, tedy zničení materiálů dosvědčujících 
nelegální činnost StB. Sám Lorenc v průběhu besedy přiznal, že cítí určitou funkční zodpovědnost. Zároveň ale 
poznamenal, že více lituje toho, co v životě neudělal a udělat měl, než toho, co udělal.  
Fakulta poté vydala stanovisko, že debata probíhala pod dohledem historiků, a tudíž téměř bez rizika 
nevyváženosti či jednostrannosti, ačkoli vedení uznává, že hosté měli být detailněji uvedeni. To nelze vyvrátit, 
kritika ale směřovala jiným směrem. Wollner vyjádřil obavy, že svojí přítomností názory Alojze Lorence určitým 
způsobem legitimizuje. Už nejde o požadavek vyrovnanosti, ale o obhajitelnost pozvání zástupce totalitního 
režimu na akademickou půdu. Znamená poskytnutí prostoru pro vyjádření každého spravedlnost? Lze vůbec 
dosáhnout objektivity zveřejněním postojů, které se historicky ukázaly jako nebezpečné a zločinné?  
Tyto otázky a průběh debaty samotné znovu vyvolaly i reakci z řad studentů. Na webu Studenta.cz Jiří Komárek 
výstižně podotýká, že Lorencův záměr nebyl propagovat komunistickou ideologii, ale sdílet svoje vzpomínky a 
pohnutky, nanejvýš obhajovat vlastní osobu. Také nepřímo vyvrací hitlerovsko-židovské přirovnání (při 
komentářích této události hojně využívaného) připomínkou, že v médiích se ke slovu často dostanou mnohem 
extrémnější interpretace minulosti. (Vzpomeňme například na Martu Semelovou a její výklad justiční vraždy 
Milady Horákové.) Koneckonců v časech, kdy je premiérem postsocialistické země bývalý spolupracovník StB, 
může seznámení s vizemi minulého režimu být k ironickému užitku. Alojz Lorenc je přeci ve svém oboru 
ostříleným odborníkem. Ale poskytovat jeho stanoviskům statut příspěvku do akademické debaty?  
DLOUHÉ VLASY,…  
Jako poslední příklad podobného ražení uveďme situaci, která v červenci probleskla na programu ČT24 v 
pořadu Události, komentáře. K reportáži o Trumpově vztahu k Rusku byli přizvání bývalý poradce prezidenta 
Klause Ladislav Jakl a profesor z Bostonské univerzity Igor Lukeš. Jakl byl představen (krom funkce exporadce) 
jako bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dnes je také přispěvatelem konspirační 
web Protiproud (spřátelený portál Parlamentních listů, dříve také patřil do portfolia společnosti OurMedia), kde 
uplatňuje svoje žurnalistické vzdělání z Univerzity Karlovy. Lukeš oproti tomu získal v Česku titul doktor filosofie 
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a poté doktorát v mezinárodních vztazích na Tufts University, mimo jiné je spolupracovníkem Harvardu a na 
Bostonské univerzitě vyučuje již třicet let. Nadto plní ve Spojených státech funkci honorárního konzula za 
Českou republiku.  
Odbornost Jakla je tedy v porovnání s Lukešem více než zpochybnitelná. Jaké předpoklady k erudované 
znalosti americko-ruské diplomacie vůbec má? Jakl v článku Protiproudu odpovídá: „No nevím, s kolika 
americkými prezidenty si tenhle učitel (míněn Lukeš – pozn. red.) potřásl rukou (já se dvěma) nebo kolika se 
účastnil vrcholných jednání s premiéry a prezidenty různých států světa (já několika desítek).“  
Oba byli v průběhu relace požádáni o vyjádření k Trumpově politice, přičemž jejich výpovědi byly diametrálně 
odlišné. Z jejich projevů ihned vyšel najevo záměr koncipovat debatu jako střet dvou neslučitelných hledisek – 
kritika Lukeše a podporovatele Jakla. Když však po promluvě Ladislava Jakla dostal možnost k reakci Lukeš, 
nejprve se ohradil vůči přítomnosti pána s ohonem, jak exporadce sám tituloval. Vadilo mu, že vedle jeho 
výkladu názorů seriózních amerických profesionálů a vlastenců zaznívají „lži, které jsou vypůjčené ze slovníku 
Kremlu.“ Celou situaci ve vysílání pak shrnul: „Je to jako z dezinformace Kremlu, která informuje tímto 
způsobem – dáme čtyři minuty pravdě, čtyři minuty lžím a divák potom říká, tak vidíte, ono je to složité, pojďme 
se raději dívat na fotbal.“  
Ačkoli Lukeš poznámkou o účesu protivníka svoji způsobilost k objektivnímu vyjádření značně oslabil, pomocí 
fotbalového přirovnání velmi přesně vystihl úskalí, v němž se veřejnoprávní média, konkrétně Česká televize 
ocitla. Dbají-li na zásadu vyváženosti a objektivity, musejí prezentovat oba názorové protipóly. Fakt ale nelze 
zrelativizovat střetnutím s nepravdou, lží a nepodloženým tvrzením. Jakl spíš v nevyrovnané „debatě“ působí 
jako narychlo vybraný zástupce kontrastního ideového proudu. Jeho tvrzení jsou čistě subjektivní, neopírá je o 
výroky jiných, mluví zkrátka o tom, jak si to u něj „Trump vyžehlil“. Lukeš oproti tomu politické dění komentuje, 
cituje důležité osobnosti a na otázku ohledně nadcházejících voleb se sebereflexí odvětil, že si netroufá 
odhadovat. Pozvání do pořadu však oba účastníky postavilo na stejnou úroveň. Mají být představováni jako 
rovnocenní partneři? A nebude nakonec přece lepší ten fotbal?  
Vraťme se ještě na závěr k údajnému Sartrovu výroku. Sartre – pokud to vůbec Sartre byl – měl samozřejmě 
pravdu. Vyváženost neznamená pět minut Hitlerovi, pět Židovi. Když už víme, co vyváženost není, co tedy je? 
Patnáct minut přeživšímu Osvětimi a pět neonacistovi? Na jedné straně nezpochybnitelné svědectví, na druhé 
historické bludy zmanipulované zločinnou ideologií. Pokud ale neposkytneme rovnocenný prostor oběma 
zástupcům, nahráváme námitkám ohánějícím se slovy o cenzuře a nespravedlnosti. Lze vůbec někdy zaručit 
nestrannost? Z výše uvedených řádků vyplývá, že přehnaná snaha o objektivitu stejně vede k ošidné zaujatosti 
(a naopak). Dramaturgové a organizátoři debat se tak ocitají v bludném kruhu, z něhož není úniku, a tak se 
pouze omluví s povzdychem, že se nikdy nelze zavděčit každému. Zdá se, že největším úskalím vyrovnanosti 
nakonec není ten, kdo onu „problematickou“ osobu do debaty pozve, ale ten, kdo jejím názorům naslouchá. 
Posluchač, konzument informací si i tu nejvyváženější diskuzi přebere po svém – slyšíme jen to, co chceme 
slyšet. Určité objektivity tak spíše než rovnoměrným rozvržením protikladných tvrzení dosáhneme vlastním 
přičiněním a zájmem. Po vyslechnutí pěti minut jednoho a pěti minut druhého hledejme objektivní pravdu sami a 
věnujme pětapadesát minut vlastnímu rozvažování, na kterou stranu se přikloníme (pokud vůbec nějaká taková 
existuje).  
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Zvažte vyváženost 
7.1.2019    e15.cz    str. 00    The Student Times 

    Petra Chaloupková         

Je to dokola omílané téma. Spravedlnosti a vyváženosti debat se dožadují všechny skupiny společenského či 
politického spektra, každý se cítí být ukřivděný, každý v právu.  Argument obhajující svobodu slova (jakkoli 
pokřivený) lze využít při každé příležitosti. Jedni volají po názorech odborníků, druzí vyžadují hlasy „obyčejných 
lidí“, zástupců většiny. Jak ale tato požadovaná odbornost vypadá? Garantuje ji dosažené vzdělání, nebo 
amatérské zkušenosti? A kdo má potom právo vypovídat? 
 
V době permanentních útoků na veřejnoprávní a kritická média, kdy současně s jejich špatnou pověstí roste i 
jejich význam, je snaha o vyrovnanost ožehavým problémem. Vyrovnanost představuje nejsnadnější, byť 
zásadní výtku, co se týče objektivity předkládaných a sdílených informací. Výhrady však často překračují 
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argumentační i logické hranice, a tak spoustu dobře míněných úsudků přepadá do extrému. Velmi oblíbeným a 
překvapivě hojným bonmotem se v českém mediálním prostoru stala údajná věta Jeana-Paula Sartra: 
„Vyváženost neznamená: pět minut Židé a pět minut Hitler.“ (Jednotlivé formulace tohoto výroku se z dále 
vysvětlených důvodů nepatrně liší. Tato konkrétní pochází z twitterového účtu Josefa Šlerky, vedoucího oboru 
Studia nových médií na Filosofické fakultě UK.) 
 
Průpovídka, jejíž původ se autorce tohoto textu nepodařilo prokázat ani po několika hodinách průzkumů a 
hledání, se objevuje napříč články o českém zpravodajství, nejčastěji v komentářích k objektivitě práce České 
televize. Vypůjčují si ji ti, kteří se snaží názorně ilustrovat sporný přístup některých médií k sestavování 
názorově vyrovnaných debat. V některých případech se může jednat o šikovnou – leč přehnanou pomůcku, jak 
varovat před nebezpečím násilné vyváženosti, jinak ale spadá k nesmyslnému přirovnávání neodborných, 
nevzdělaných či jen nešťastně vybraných účastníků diskuze k extremistům a zločincům. Navíc tento citát 
paradoxně pochází z nejistého, ale dobře znějícího zdroje, jenž se bez ověření přebírá z článku na článek a 
znázorňuje tak obecnější problém nakládání s informacemi, vůči kterému se právě tyto texty vyhraňují. 
 
NEJVZDĚLANĚJŠÍ MLUVČÍ VŠECH DOB 
 Zmiňovanou poučku o Židovi a Hitlerovi využilo i několik reakcí na případy z nedávné doby, které znovu 
rozproudily polemiku o správném a spravedlivém výběru přednášejících či účastníků diskuzí. Jedním z nich byla 
návštěva Jiřího Ovčáčka na půdě Národohospodářské fakulty VŠE v rámci kurzu Organizace trhu a odvětví 
pohledem manažerů. Ovčáček tam v listopadu vedl přednášku na téma fake news a navázal tak například na 
výstupy generálního ředitele ČEZ nebo vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. 
 
Jakkoli působí Ovčáčkova přítomnost v tomto výčtu nepatřičně, pozdvižení vzbudil především úvod proděkana 
Miroslava Ševčíka, který hosta představil slovy: „Já pouze z toho, jak sleduji již dlouhá léta situaci, a je to déle, 
než vy jste na světě, tak vám musím říct, že to je asi nejvzdělanější tiskový mluvčí, kterého kdy jaký prezident 
měl.“ To je velmi silné tvrzení, přihlédneme-li k faktu, že prezidentův mluvčí nedokončil žádnou vysokou školu a 
přinejmenším v obecném smyslu slova tudíž tuto charakteristiku nenaplňuje. Ševčíkův úvod vyvolal negativní 
ohlas u některých studentů, kteří v zastoupení Klubu mladých politologů vyjádřili nesouhlas se „slepou adorací 
člověka, který ze svého úřadu dělá komedii“. Dále kritizovali samotné téma přednášky, jež mělo být kvůli 
Ovčáčkovým dezinformačním excesům doplněno i pohledem odborníka na danou problematiku. (Odborníkem 
se v případě fake news myslí poučený analyzátor a kritik, nikoli tvůrce a propagátor.) Legitimitu obavám 
studentů dodává sám Ovčáček například tím, že na svém Twitteru jejich odezvu hodnotí jako „normalizační vítr“ 
a připojuje odkaz na související článek Parlamentních listů. 
 
Podobnou situaci VŠE zažila i letos v květnu, tentokrát s Andrejem Babišem v hlavní roli. Přednášky premiéra a 
členů jeho vlády tvořily celý mimosemestrální kurz s názvem Hospodářská politika očima jejich tvůrců. 
Akreditovaný předmět vybudovaný z příspěvků zástupců vlády v demisi dokonce dal vzniknout odmítavé petici, 
pod níž se podepsalo přes 500 studentů. Výhrady opět mířily na ohroženou objektivitu akademické půdy a 
dožadovaly se účasti nestranných odborníků. Vedení fakulty si za svým rozhodnutím ale stálo, tiskový tajemník 
fakulty Daniel Váňa kauzu v podstatě přirovnal k útoku na akademickou svobodu a nezávislost akademické 
diskuze. 
 
V obou případech zásadní spor vyvěral právě z rozporuplně definované koncepce přednášek. Ovčáček i Babiš 
nebyli pozváni jako účastníci debaty, ale proto, aby prezentovali svoji přednášku, svůj pohled na věc. 
Organizátoři kurzu však musí zaručit, že daná osoba bude morálně i odborně způsobilá se k tématu vyjádřit, tzn. 
má vzdělání či zkušenosti a své názory dokáže obhájit a doložit. Oponenturu a konfrontaci, které náleží do 
prostředí diskuze, pak mohou zajistit samotní studenti –  vždy mají možnost do prezentace vstoupit a odporovat. 
Musíme také připustit, že ačkoli se Jiří Ovčáček žádným titulem nepyšní, jeho pětileté angažmá na Hradě (nebo 
spíš Twitteru) je jistě bohatým zdrojem znalostí a poznatků, jejichž původ může studentům přiblížit (i kdyby s 
ním nesouhlasili a – po právu – na něj nazírali spíše jako na atrakci v ZOO). Prohřešení proděkana je sice 
nepopiratelné, zastupuje univerzitu a měl by tudíž být nestranný a věcný, Ovčáček je ale s dezinformacemi v 
každodenním kontaktu. Tak proč si je/ho nevyslechnout? 
 
StBATA 
 Eticky spornějším incidentem byla debata uspořádaná u příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989 na 
Fakultě sociálních věd UK. Mezi účastníky se krom pamětníků z řad studentstva, novinářů a historiků objevil i 
Alojz Lorenc, bývalý šéf kontrarozvědné části Státní bezpečnosti a náměstek komunistického ministra vnitra. 
Ostatním přizvaným debatérům (žurnalistce a pedagožce Barboře Osvaldové a redaktorovi ČT Marku 
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Wollnerovi) vadilo, že nebyl dostatečně přesně uveden Lorencův podíl na represích režimu. Moderátor, 
spisovatel, novinář a pedagog FSV Karol Lovaš (který letos spolu s Lorencem vydal knihu rozhovorů) na 
počátku diskuze krátce uvedl hosta jako šéfa StB. Proti tomu se vzápětí ohradil Wollner, jenž Lorence označil za 
„zločince, který se vyhnul trestu“. (Lorenc byl roku 1992 odsouzen za zneužití pravomoci veřejného činitele na 
čtyři roky. Po rozdělení federace se však stal slovenským občanem a bratislavský soud český rozsudek 
neuznal. Nakonec byl i na Slovensku odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 měsícům s podmíněným 
odkladem). 
 
Historik Petr Blažek, přihlížející debatě z publika, později uvedl, že byl „mocensky zdaleka nejdůležitější figura 
bezpečnostního aparátu“ a nadto se významně zasadil o proces skartace, tedy zničení materiálů dosvědčujících 
nelegální činnost StB. Sám Lorenc v průběhu besedy přiznal, že cítí určitou funkční zodpovědnost. Zároveň ale 
poznamenal, že více lituje toho, co v životě neudělal a udělat měl, než toho, co udělal. 
 
Fakulta poté vydala stanovisko, že debata probíhala pod dohledem historiků, a tudíž téměř bez rizika 
nevyváženosti či jednostrannosti, ačkoli vedení uznává, že hosté měli být detailněji uvedeni. To nelze vyvrátit, 
kritika ale směřovala jiným směrem. Wollner vyjádřil obavy, že svojí přítomností názory Alojze Lorence určitým 
způsobem legitimizuje. Už nejde o požadavek vyrovnanosti, ale o obhajitelnost pozvání zástupce totalitního 
režimu na akademickou půdu. Znamená poskytnutí prostoru pro vyjádření každého spravedlnost? Lze vůbec 
dosáhnout objektivity zveřejněním postojů, které se historicky ukázaly jako nebezpečné a zločinné? 
 
Tyto otázky a průběh debaty samotné znovu vyvolaly i reakci z řad studentů. Na webu Studenta.cz Jiří Komárek 
výstižně podotýká, že Lorencův záměr nebyl propagovat komunistickou ideologii, ale sdílet svoje vzpomínky a 
pohnutky, nanejvýš obhajovat vlastní osobu. Také nepřímo vyvrací hitlerovsko-židovské přirovnání (při 
komentářích této události hojně využívaného) připomínkou, že v médiích se ke slovu často dostanou mnohem 
extrémnější interpretace minulosti. (Vzpomeňme například na Martu Semelovou a její výklad justiční vraždy 
Milady Horákové.) Koneckonců v časech, kdy je premiérem postsocialistické země bývalý spolupracovník StB, 
může seznámení s vizemi minulého režimu být k ironickému užitku. Alojz Lorenc je přeci ve svém oboru 
ostříleným odborníkem. Ale poskytovat jeho stanoviskům statut příspěvku do akademické debaty? 
 
DLOUHÉ VLASY,… 
 Jako poslední příklad podobného ražení uveďme situaci, která v červenci probleskla na programu ČT24 v 
pořadu Události, komentáře. K reportáži o Trumpově vztahu k Rusku byli přizvání bývalý poradce prezidenta 
Klause Ladislav Jakl a profesor z Bostonské univerzity Igor Lukeš. Jakl byl představen (krom funkce exporadce) 
jako bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dnes je také přispěvatelem konspirační 
web Protiproud (spřátelený portál Parlamentních listů, dříve také patřil do portfolia společnosti OurMedia), kde 
uplatňuje svoje žurnalistické vzdělání z Univerzity Karlovy. Lukeš oproti tomu získal v Česku titul doktor filosofie 
a poté doktorát v mezinárodních vztazích na Tufts University, mimo jiné je spolupracovníkem Harvardu a na 
Bostonské univerzitě vyučuje již třicet let. Nadto plní ve Spojených státech funkci honorárního konzula za 
Českou republiku. 
 
Odbornost Jakla je tedy v porovnání s Lukešem více než zpochybnitelná. Jaké předpoklady k erudované 
znalosti americko-ruské diplomacie vůbec má? Jakl v článku Protiproudu odpovídá: „No nevím, s kolika 
americkými prezidenty si tenhle učitel (míněn Lukeš – pozn. red.) potřásl rukou (já se dvěma) nebo kolika se 
účastnil vrcholných jednání s premiéry a prezidenty různých států světa (já několika desítek).“ 
 
Oba byli v průběhu relace požádáni o vyjádření k Trumpově politice, přičemž jejich výpovědi byly diametrálně 
odlišné. Z jejich projevů ihned vyšel najevo záměr koncipovat debatu jako střet dvou neslučitelných hledisek – 
kritika Lukeše a podporovatele Jakla. Když však po promluvě Ladislava Jakla dostal možnost k reakci Lukeš, 
nejprve se ohradil vůči přítomnosti pána s ohonem, jak exporadce sám tituloval. Vadilo mu, že vedle jeho 
výkladu názorů seriózních amerických profesionálů a vlastenců zaznívají „lži, které jsou vypůjčené ze slovníku 
Kremlu.“ Celou situaci ve vysílání pak shrnul: „Je to jako z dezinformace Kremlu, která informuje tímto 
způsobem – dáme čtyři minuty pravdě, čtyři minuty lžím a divák potom říká, tak vidíte, ono je to složité, pojďme 
se raději dívat na fotbal.“ 
 
Ačkoli Lukeš poznámkou o účesu protivníka svoji způsobilost k objektivnímu vyjádření značně oslabil, pomocí 
fotbalového přirovnání velmi přesně vystihl úskalí, v němž se veřejnoprávní média, konkrétně Česká televize 
ocitla. Dbají-li na zásadu vyváženosti a objektivity, musejí prezentovat oba názorové protipóly. Fakt ale nelze 
zrelativizovat střetnutím s nepravdou, lží a nepodloženým tvrzením. Jakl spíš v nevyrovnané „debatě“ působí 
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jako narychlo vybraný zástupce kontrastního ideového proudu. Jeho tvrzení jsou čistě subjektivní, neopírá je o 
výroky jiných, mluví zkrátka o tom, jak si to u něj „Trump vyžehlil“. Lukeš oproti tomu politické dění komentuje, 
cituje důležité osobnosti a na otázku ohledně nadcházejících voleb se sebereflexí odvětil, že si netroufá 
odhadovat. Pozvání do pořadu však oba účastníky postavilo na stejnou úroveň. Mají být představováni jako 
rovnocenní partneři? A nebude nakonec přece lepší ten fotbal? 
 
Vraťme se ještě na závěr k údajnému Sartrovu výroku. Sartre – pokud to vůbec Sartre byl – měl samozřejmě 
pravdu. Vyváženost neznamená pět minut Hitlerovi, pět Židovi. Když už víme, co vyváženost není, co tedy je? 
Patnáct minut přeživšímu Osvětimi a pět neonacistovi? Na jedné straně nezpochybnitelné svědectví, na druhé 
historické bludy zmanipulované zločinnou ideologií. Pokud ale neposkytneme rovnocenný prostor oběma 
zástupcům, nahráváme námitkám ohánějícím se slovy o cenzuře a nespravedlnosti. Lze vůbec někdy zaručit 
nestrannost? Z výše uvedených řádků vyplývá, že přehnaná snaha o objektivitu stejně vede k ošidné zaujatosti 
(a naopak). Dramaturgové a organizátoři debat se tak ocitají v bludném kruhu, z něhož není úniku, a tak se 
pouze omluví s povzdychem, že se nikdy nelze zavděčit každému. Zdá se, že největším úskalím vyrovnanosti 
nakonec není ten, kdo onu „problematickou“ osobu do debaty pozve, ale ten, kdo jejím názorům naslouchá. 
Posluchač, konzument informací si i tu nejvyváženější diskuzi přebere po svém – slyšíme jen to, co chceme 
slyšet. Určité objektivity tak spíše než rovnoměrným rozvržením protikladných tvrzení dosáhneme vlastním 
přičiněním a zájmem. Po vyslechnutí pěti minut jednoho a pěti minut druhého hledejme objektivní pravdu sami a 
věnujme pětapadesát minut vlastnímu rozvažování, na kterou stranu se přikloníme (pokud vůbec nějaká taková 
existuje).  
 
 
URL| https://www.e15.cz/clanek/1354967/zvazte-vyvazenost 
 

Polarizace a radikalizace německé politiky 
8.1.2019    ČRo Plus    str. 06    18:10 Názory a argumenty 

             

Vladimír HANDL, Katedra německých a rakouských studií, FSV UK 
-------------------- 
AfD teď je, v poslední době, tam v Německu došlo, že jo, v posledních dvou letech, dejme tomu, zejména v 
loňském roce, k začné polarizaci té politické scény. Jednak se aktivizovaly právě pravicově radikální skupiny, ke 
kterým se blíží, v některých oblastech právě i AfD nebo je s nimi spojována. Na druhé straně, proti tomu, se 
zase aktivizují ty levicové radikální skupiny. V těch statistikách za loňský rok ukazuje, že i nadále převažuje tedy 
počet násilných činů na straně těch pravicových radikálů, ale v každém případě, tady ta polarizace je 
nebezpečná. AfD, představitelé AfD, právě obviňují levici z toho, že vlastně jejich jaksi kampaň proti AfD je 
vlastně příčinou pro tuto radikalizaci a pro ten útok, konkrétně. V každém případě, jak jsem říkal, celá politická 
scéna, včetně levice i pravice, všichni, prezident, ministr zahraničí věcí, kancléřka, všichni to odsoudili. A myslím 
si, že to je upřímné, protože, tato tendence musí být zastavena. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Tolik Vladimír Handl z Katedry německých a rakouských studií, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy. 
Děkuji, na shledanou. 
 

Brutální útok na poslance a předáka AfD v Brémách 
8.1.2019    ČRo Plus    str. 05    18:10 Názory a argumenty 

             

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Útok na poslance a šéfa regionální pobočky Alternativy pro Německo v Brémách, Franka Magnitze, měl podle 
policie zřejmě politické pozadí. Skupina neznámých útočníků Magnitze napadla včera v podvečer a způsobila 
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mu těžká zranění. On sám si na přepadení příliš nepamatuje, protože brzy upadl do bezvědomí. Útok odsoudili 
politici z jiných stran, než jenom z AfD, mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert vyjádřil přesvědčení, 
že se pachatele brzy podaří dopadnout. Naším hostem je Vladimír Handl z Katedry německých a rakouských 
studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. 
 
Vladimír HANDL, Katedra německých a rakouských studií, FSV UK 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Protestní strana AfD se v posledních měsících stala terčem několika útoků. Dokonce v Sasku šlo o poškození 
jejich kanceláří, v saském Debonu vybuchla nálož, má už policie nějakou stopu, kdo zatím může stát? 
 
Vladimír HANDL, Katedra německých a rakouských studií, FSV UK 
-------------------- 
Myslíte teď v saském, v tom saském případě, tam policie zajistila 3 osoby, ale nevím, že by se už vyšetřilo, jaký 
teda kontext, v jakém kontextu, ty osoby teda byly do toho činu zapojeny, o jako jakou skupinu, třeba politickou 
šlo. Pokud jde o ten případ současným, brémský, ten je podstatně horší, protože tady jde skutečně o napadení, 
fyzické napadení osoby. V tom Debonu saském, šlo jenom o materiální škody. Tak tady jde skutečně o lidský, 
lidské zdraví, případně život, takže to je daleko složitější a jaksi závažnější trestný čin. Tady zatím policie 
vytvořila zvláštní vyšetřovací komisi, která má tu situaci řešit a skutečně, ten čin vyvolal teda jako pobouření, 
nejen pobouření, ale určité skutečně aktivizaci, jak politických, tak policie, která se tím teda tím teďka opravdu 
rychle zabývá. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Není překvapením, že se terčem útoku stal právě AfD. 
 

Útok na poslance a šéfa regionální pobočky Alternativy pro Německo 
8.1.2019    ČRo Radiožurnál    str. 03    18:10 Ozvěny dne - publicistika 

             

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Útok na poslance a šéfa regionální pobočky Alternativy pro Německo v Brémách Franka Magnitze měl podle 
policie zřejmě politické pozadí. Skupina neznámých útočníků Magnitze napadla včera v podvečer a způsobila 
mu těžká zranění. On sám si na přepadení příliš nepamatuje, protože brzy upadl do bezvědomí. Útok odsoudili 
politici z jiných stran, než jenom z AFD. Mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert vyjádřil přesvědčení, 
že se pachatele brzy podaří dopadnou. Naším hostem je Vladimír Handl z katedry německých a rakouských 
studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 
Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Protestní strana AFD se v posledních měsících stala terčem několika útoků. Dokonce v Sasku šlo o poškození 
jejich kanceláří. V saském /nesrozumitelné/ vybuchla nálož. Má už policie nějakou stopu, kdo za tím může stát? 
 
Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Myslíte teď, v tom saském případě tam policie zajistila tři osoby, ale nevím, že by se už vyšetřilo, jaký teda 
kontext, v jakém kontextu ty osoby teda byly do toho činu zapojeny, o jakou teda skupinu třeba politickou šlo. 
Pokud jde o ten případ současný, brémský, ten je podstatně horší, protože tady jde skutečně o napadení, 
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fyzické napadení osoby. V tom /nesrozumitelné/ saském šlo jenom o materiální škody. Tak tady jde skutečně o 
lidský, o lidské zdraví, případně život. Takže to je daleko složitější a jaksi závažnější trestný čin. Tady zatím 
policie vytvořila zvláštní vyšetřovací komisi, která  má tu situaci řešit a skutečně ten čin vyvolal teda jako 
pobouření nejen pobouření, ale určité skutečně aktivizaci jak politických, tak policie, která se tím teda teďka 
opravdu rychle zabývá. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
A je překvapením, že se terčem útoku stala právě AFD? 
 
Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
AFD teď je v poslední době, protože v Německu došlo, že jo, v posledních dvou letech dejme tomu, zejména v 
loňském roce k značné polarizaci té politické scény. Jednak se aktivizovaly právě pravicové radikální skupiny, 
ke kterým se blíží v některých oblastech právě i AFD nebo je s nima spojována. Na druhé straně proti tomu se 
zase /nesrozumitelné/ ty levicové radikální skupiny. To statistika za loňský rok ukazuje, že nadále převažuje 
tedy počet následných činů na straně těch pravicových radikálů, ale v každém případě tady polarizace je 
nebezpečná. A AFD, představitelé AFD právě obviňují levici z toho, že vlastně jejich jaksi kampaň proti AFD je 
vlastně příčinou pro tuto radikalizaci a teda pro ten útok konkrétně. V každým případě, jak jsem říkal, celá 
politická scéna včetně levice i pravice, všichni, prezident, ministr zahraničních věcí, kancléřka, všichni odsoudili 
a myslím, že to je upřímné, protože tohle, tato tendence musí být zastavena. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Tolik Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy. Děkuji, 
na shledanou. 
 
Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Na shledanou. 
 
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Tomáš Pavlíček se loučí. 
 

Experti zahájili práci na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030 

8.1.2019    msmt.cz    str. 00     
             

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol 
připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit 
a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího 
systému ČR pro dalších deset let. 
 
„ Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na 
přípravě nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do 
této expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník 
ministerstva školství Jindřich Fryč.  
Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem 
nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování. “ Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority 
vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních 
nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, 
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svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, 
že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má 
český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny Arnošt Veselý.  
Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 
2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou 
ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude 
ministerstvo dále informovat.  
Členové expertní skupiny:  
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  
(předseda expertní skupiny)  
Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se 
zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a 
výzkumem veřejné správy.  
V letech 2012 – 2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích  
Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace 
a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro 
pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
Mgr. Daniel ProkopFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
Ing. Radko SáblíkSmíchovská střední průmyslová škola  
Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci 
programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních 
projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru 
Kybernetická bezpečnost.  
Mgr. Milena Jabůrková, MASvaz průmyslu a dopravy ČR  
V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž 
řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a 
dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání. Je 
členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, 
investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
V letech 2002 - 2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro 
styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008 – 2011 zastával 
funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT 
Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 
působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své 
pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a 
národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mapa stránek / novinky e-mailem / prohlášení o přístupnosti / RSS  
Rejstříky, databáze  
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Statistika školství  
Pro veřejnost  
O školské statistice  
Sběry statistických dat  
Statistické výstupy a analýzy  
Číselníky a klasifikace  
Adresáře školských institucí  
Důležité odkazy  
Školský rejstřík  
Vysoké školy  
Tematika školství  
Státní správa  
Neziskové organizace  
PORTÁL YOUR EUROPE  
Kontakt pro veřejnost  
Karmelitská 529/5  
118 12 Praha 1 tel. ústředna:  
+420 234 811 111  
Podatelna pro veřejnost:  
Po - Pá 7:30 - 15:30  
Elektronická podatelna:  
posta@msmt.cz  
ID datové schránky: vidaawt  
Úřední sdělení  
Dokumenty  
Organizace školního roku  
Školský zákon  
Přehled vysokých škol  
Volná místa  
Základní vzdělání  
Státní maturita  
  
  
 
URL| http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-zahajili-praci-na-priprave-strategie-vzdelavaci 
 

Mediální výchova v českém školství. Co děláme špatně? 
8.1.2019    houpaciosel.cz    str. 00     

    Dominik Lipovský         

Česko pálí problém mediální gramotnosti. Za úspěch můžeme snad považovat to, že se o ní začíná mluvit. 
Přesto většina článků, které na toto téma za poslední rok vyšly, jen připomíná, že se v Česku mediální výchovu 
jako cestu ke gramotnosti zavést nedaří. Jak je to s mediální výchovou v českém školství? 
 
V září to pro server Info.cz profesor Jan Jirák shrnul lakonicky: „Zaspali jsme.“ Jirák je mediálním expertem, 
působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a je také spoluautorem jak příručky mediální výchovy pro 
učitele, tak i podkladové studie Národního ústavu pro vzdělávání Mediální výchova jako průřezové téma z konce 
minulého roku.  
Srovnává v ní dva celosvětové náhledy na mediální výchovu. Náplní prvního je naučit žáky, jak se ve světě 
médií bezpečně pohybovat, zatímco druhý cílí na kompetence, které jim umožní média využívat ve svůj 
prospěch.  
Ačkoliv Česko, ostatně jako další evropské země, inklinuje spíše k první možnosti, studie přímo uvádí, že je 
lepší v současnosti kombinovat oba přístupy. Americká vědkyně z oblasti mediální gramotnosti Renee 
Hobbsová, kterou studie cituje, je doslova nazývá „dvě strany jedné mince“.  
Ani tato eklektická snaha však dle studie neobstojí v internetové době, kde se hranice mezi pasivním příjemcem 
informací a aktivním mediálním činitelem stírá.  
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Oficiální dokumenty jsou neaktuálníBohužel mohutný nástup nových technologií se neodráží ani v současných 
Rámcových vzdělávacích programech (RVP), jinak řečeno směrnicích, kterými se školy v obsahu vzdělávání 
musejí řídit. V těch je mediální výchova zavedena od roku 2007.  
Stejnou výtku studie směruje i k dokumentům, které se nazývají Doporučené očekávané výstupy (DOV). Ty mají 
učitelům pomoci v určování toho, co by mělo být obsahem jejich hodin a s čím by měli žáci ze školy odcházet.  
Studie však zároveň konstatuje, že se odkazy na mediální výchovu v DOV objevují v o něco více aktualizované 
podobě. Navíc je téma rozšířeno o digitální bezpečnost.  
Ve svém závěru pak studie doporučuje, aby byl další rozvoj komunikačních technologií zohledněn. Konkrétně 
mluví například o hojně diskutovaném problému dezinformací:  
“Ve světě, kde fatálně selhaly tradiční představy o hodnotě informací na ose „pravda – lež“ a zvítězil koncept 
opírající se o hodnotovou extrapolaci „uvěřitelné – neuvěřitelné“, je nutné hledat cesty k plnohodnotnému 
individuálnímu i občanskému životu založenému na kritickém vyhodnocování (doslova) každé informace, ať je z 
jakéhokoliv zdroje.”  
“Pouze” průřezové témaDalší háček spočívá v trojím pojetí mediální výchovy v dokumentech RVP. Rámcový 
vzdělávací program mediální výchovu definuje jako takzvané „průřezové téma“. Tímto škole nezakazuje, aby 
mediální výchovu učila jako samostatný předmět. Současně jí však umožňuje, aby ji realizovala skrze ostatní 
předměty, anebo pouze jakožto dlouhodobý či krátkodobý projekt.  
Průřezovou povahu mediální výchovy kritizoval v březnu také jeden z jejích učitelů Michal Kaderka z think-tanku 
Evropské hodnoty. V článku Mediální výchova se učí nemoderně a nesystematicky na zpravodajském serveru 
Idnes.cz uvedl, že se s ní většina studentů setká pouze na čtyři hodiny ročně.  
Zpráva z výzkumu Jeden svět na školách české organizace Člověk v tísni hovoří dokonce o tom, že 54 % 
středoškoláků zažijí za celé studium méně než 10 hodin mediální výchovy.  
Organizace Člověk v tísni se mediální výchovou zabývá v rámci svého projektu Mediální vzdělávání. Připravuje 
výukové materiály, pořádá semináře a akci Týdny mediálního vzdělávání, do které se mohou školy přihlásit.  
Odborníkům chybí reflexeStudie profesora Jiráka pro Národní ústav vzdělávání označuje současně Člověka v 
tísni za jednu z mála organizací, která poskytuje mediální výchově v Česku reflexi.  
Právě reflexi vidí studie jako zanedbanou součást zavádění mediální výchovy v České republice. Oficiálně má 
na starosti sledování mediální gramotnosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která v letech 2011 a 2016 
na toto téma zadala dva průzkumy Fakultě sociálních věd UK.  
Studie však uvádí také jiné zdroje dat: projekty Evropské unie, účast v mezinárodních výzkumných programech, 
ale i jednotlivé publikace, které se mediální výchovou zabývají.  
Například zmiňovaný učitel Michal Kaderka v prosinci minulého roku uvedl do provozu web, na kterém učitelé 
najdou k mediální výchově podklady a zdroje. Dle Kaderky by měla stránka sloužit také veřejnosti.  
“Ti, co se bojí, že mediální výchova je jen další nástroj propagandy, zde najdou základní informace, co je 
mediální výchova a co se v ní učí,” vyjádřil se Kaderka pro portál MediaGuru.  
Chyba je v systémuZačátkem prosince také otřásla českým publikem zpráva BIS. Ta mimo jiné zmiňovala 
hrozbu šíření dezinformací skrze derzinformační weby a kritizovala v tomto směru i české vzdělávání.  
Článků, které na důležitost mediální výchovy a její kvalitu, nebo spíše nekvalitu, upozorňují, také neubývá. Dle 
Michala Kaderky je však tento rozruch součástí širšího problému.  
„Mediální výchova je jen to, čím se teď Česká republika rozhodla zabývat. Každý rok vybublá něco jiného. Ten 
problém je širší. Ve špatném financování jej můžeme taky hledat, ale peníze jsou pouze nástrojem, samotné by 
nepomohly. Chyba je v systému,“ říká Kaderka pro Houpacího Osla.  
Dodává, že právě probíhá revize Rámcových vzdělávacích programů a současný ministr školství Robert Plaga 
již dokonce zmínil možnost dát někomu adresně mediální výchovu na starost.  
  
  
 
URL| http://www.houpaciosel.cz/2019/01/08/medialni-vychova-v-ceskem-skolstvi-co-delame-spatne/ 
 

Colliers International v České republice posiluje oddělení průmyslových 
nemovitostí a Design & Build 

8.1.2019    kancelare.cz    str. 00     
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8.1.2019 - Společnost Colliers International v České republice oznamuje další dvě nové posily ve vedení 
oddělení průmyslových nemovitostí a obchodní linie Design & Build. Rozšíření týmů je součástí strategického 
plánu firmy Colliers pokračovat v růstu na českém trhu a upevnit svou pozici ve všech tuzemských 
nemovitostních segmentech. 
 
Prvním z nově příchozích je Miroslav Kotek, který zastává pozici ředitele v oddělení průmyslových nemovitostí.  
Se současnou rostoucí poptávkou po prostorách ze strany e-commerce, 3PL a výrobních společností, kdy se z 
České republiky stává důležitým regionálním centrem průmyslu, má tato divize klíčovou úlohu.  
Během svého téměř dvacetiletého působení v oblasti průmyslových nemovitostí jak v České republice, tak na 
Slovensku, si Miroslav vytvořil silné obchodní vztahy s nejvýznamnějšími hráči na trhu, jako jsou CTP, Prologis, 
P3, VGP, Panattoni, ILD, Segro, Redstone a další. Miroslav dříve působil jako ředitel oddělení propagace 
podnikatelských nemovitostí agentury CzechInvest, pozděj jako Associate Director průmyslové divize v Jones 
Lang LaSalle. Během svého dlouholetého působení v oblasti nemovitostí, uzavřel jako zástupce svých klientů 
celou řadu významných dohod a transakcí na celkové ploše přesahující 200 000 metrů čtverečních. Zastupoval 
společnosti jako MD Logistika, JUSDA, Damco, Foxconn, Flex, NIKA Logistics nebo Caterpillar.  
Miroslav získal magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v 
Praze, bakalářský titul pak ze studií veřejné ekonomiky a správy na Univerzitě Pardubice.  
Harry Bannatyne, regionální ředitel průmyslového oddělení a partner Colliers International v České republice, 
řekl: „Spolu s technologií a průzkumem trhu, které máme k dispozici, jsme skvělý tým a těšíme se, až našim 
klientům budeme společně pomáhat dosahovat jejich cílů.“  
Manuel Pérez Cascajares do české kanceláře Colliers International nastoupil jako seniorní projektový manažer 
divize Design & Build. Ta byla založena za účelem úzké spolupráce s oddělením Workplace Solutions 
consultancy a Office Agency a nabízí klientům služby v oblasti plánování, designu a vybavování prostor.  
Založení Design & Build reagovalo na zvýšený zájem pronajímatelů i nájemců nemovitostí o redesign jejich 
stávajícího zázemí. S využitím nejnovějších technologií a trendů svým klientům pomáhá zlepšovat produktivitu a 
míru udržení zaměstnanců, pro něž vytváří inspirující a motivující pracovní prostředí.  
Manuel přichází do Colliers s více než 20 letou praxí z mezinárodních společností v České republice a Mexiku. 
Poslední čtyři roky strávil na pozici senior manažera oddělení  
Design & Build společnosti Tetris, v níž byl zodpovědný za koordinaci projekčních a realizačních týmů s 
klientem. Jeho hlavním úkolem bylo dohlížet na profesionální, včasnou a transparentní realizaci i dokončení 
projektů, včetně plnění všech technických předpisů a bezpečnostních standardů. Manuel zastřešil realizaci a 
kompletní vybavení více než 21 000 metrů čtverečních prostor v celkové hodnotě přesahující v obratu 22 000 
000 EUR.  
Dříve Manuel v České republice působil také na pozici výkonného ředitele společnosti Keraben group, 
architekta ve společnosti KRR Architektur a projektového manažera pro  
HIC & Services.  
„Je mi potěšením přivítat takto zkušené profesionály, jako jsou Miroslav Kotek a Manuel Peréz Cascajares, v 
našem expandujícím českém týmu. Je zcela zásadní, abychom získali a udrželi ty nejlepší experty, se kterými 
můžeme úspěšně čelit výzvám, jež přináší měnící se poptávka a trendy na současném realitním trhu, stejně 
jako očekávání našich klientů,” uvedl výkonný ředitel Colliers International pro Českou republiku Tewfik 
Sabongui.  
„Expertní znalosti a zkušenosti, jež s sebou Miroslav Kotek a Manuel Pérez Cascajares do Colliers přinášejí, 
významně přispívají k našemu cíli: vytvořit nejlepší portfolio služeb v oblasti nemovitostí a investičního 
managementu ve všech sektorech. Navázání spolupráce s Miroslavem a Manuelem je dalším krokem tohoto 
pokračujícího procesu,” doplnil Luke Dawson, regionální ředitel Colliers International a vedoucí kapitálových trhů 
pro oblast CEE.  
  
  
 
URL| https://www.kancelare.cz/novinky/colliers-international-v-ceske-republice-posiluje-oddeleni-prumyslovych-
nemovitosti-a-desig 
 

Za Rusňákovu DRFG mluví Heřmanská z Novy 
9.1.2019    mediar.cz    str. 00    Články 

    Ondřej Aust         
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Lucie Heřmanská 
  
Brněnská investiční skupina  DRFG Davida Rusňáka má od ledna jako tiskovou mluvčí Lucii Heřmanskou, 
přichází z místa reportérky zpravodajství televize Nova, kde se specializovala na politickou a ekonomickou 
agendu, moderovala také ve Snídani s Novou. V minulosti pracovala i v Economii. Vystudovala Fakultu 
sociálních věd na Univerzitě Karlově, bakalářský obor Žurnalistika a magisterský obor Mediální studia. 
Ustavení pozice tiskové mluvčí odráží aktuální rozvoj a růst DRFG a její potřebu dávat o svých aktivitách víc 
vědět.  
  
Během několika měsíců jde o druhou posilu marketingového oddělení DRFG. Na podzim nastoupil Jan Pastor, 
který předtím působil v Českém rozhlase, aby se na pozici PR managera podílel na tvorbě mediálního obsahu 
souvisejícího s činností skupiny.  
 
 
URL| https://www.mediar.cz/za-rusnakovu-drfg-mluvi-hermanska-z-novy/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
mediar.cz 
 

DRFG má novou tiskovou mluvčí. Tým skupiny posílila Lucie Heřmanská 
9.1.2019    investujeme.cz    str. 00     

             

Investiční skupina DRFG do svých řad přivítala Lucii Heřmanskou, která od nového roku nastoupila na pozici 
tiskové mluvčí. Tento krok odráží aktuální rozvoj a růst investiční skupiny a potřebu dávat o svých aktivitách více 
vědět. 
 
Investiční skupina DRFG do svých řad přivítala Lucii Heřmanskou, která od nového roku nastoupila na pozici 
tiskové mluvčí. Tento krok odráží aktuální rozvoj a růst investiční skupiny a potřebu dávat o svých aktivitách více 
vědět. 
 
Náplní práce Lucie Heřmanské bude především odpovědnost za budování a udržování vztahů s veřejností a 
utváření mediálního obrazu skupiny. Na starosti bude mít také interní komunikaci v rámci společnosti a 
koordinaci mediálních výstupů souvisejících s jednotlivými projekty, které se v rámci portfolia DRFG uskuteční. 
 
Lucie Heřmanská pracovala před nástupem do investiční skupiny DRFG v českých celostátních médiích, 
například ve vydavatelství Economia. Do skupiny přichází z pozice reportérky hlavního zpravodajství televize 
Nova, kde se specializovala primárně na politickou a ekonomickou agendu. Podílela se také na tvorbě dalších 
zpravodajských a publicistických pořadů televize Nova, v rámci ranního zpravodajství ve Snídani s Novou 
působila také jako moderátorka. 
 
Vystudovala Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově – bakalářský obor Žurnalistika a magisterský obor 
Mediální studia. 
 
Během několika měsíců jde již o druhou posilu marketingového oddělení DRFG. Na podzim do skupiny 
nastoupil také Jan Pastor, který před tím působil v Českém rozhlase, aby se na pozici PR managera podílel na 
tvorbě mediálního obsahu souvisejícího s činností investiční skupiny. 
 
Tisková zpráva DRFG 
 
 
URL| https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/drfg-ma-novou-tiskovou-mluvci-tym-skupiny-posilila-lucie-
hermanska/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
investujeme.cz 
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MŠMT: Experti zahájili přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030 

9.1.2019    politicke-listy.cz    str. 00     
             

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. 
 
Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do 
roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem 
nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.  
„Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na přípravě 
nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do této 
expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník ministerstva 
školství Jindřich Fryč.  
Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem 
nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování. “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority 
vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních 
nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, 
svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, 
že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má 
český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny Arnošt Veselý.  
Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 
2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou 
ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude 
ministerstvo dále informovat. Členové expertní skupiny:  
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  
(předseda expertní skupiny)  
Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se 
zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a 
výzkumem veřejné správy.  
V letech 2012 – 2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace 
a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro 
pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
Mgr. Daniel Prokop  
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  
Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
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Ing. Radko Sáblík  
Smíchovská střední průmyslová škola  
Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci 
programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních 
projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru 
Kybernetická bezpečnost.  
Mgr. Milena Jabůrková, MA  
Svaz průmyslu a dopravy ČR  
V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž 
řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a 
dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání. Je 
členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, 
investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
V letech 2002 - 2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro 
styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008 – 2011 zastával 
funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT 
Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 
působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své 
pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a 
národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
  
  
 
URL| http://www.politicke-listy.cz/?goto=186158-mSmt--experti-zahajili-pripravu-strategie-vzdelavaci-politiky-Cr-
do-roku-2030.html 
 

MŠMT: Experti zahájili práci na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR 
do roku 2030 

9.1.2019    pedagogicke.info    str. 00     
             

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol 
připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit 
a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího 
systému ČR pro dalších deset let. 
 
„Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na přípravě 
nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do této 
expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník ministerstva 
školství Jindřich Fryč.  
Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem 
nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování.  
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“Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a 
ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době 
vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací 
politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou 
skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny 
Arnošt Veselý.  
Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 
2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou 
ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude 
ministerstvo dále informovat.  
Členové expertní skupiny:  
  
  
 
URL| http://www.pedagogicke.info/2019/01/msmt-experti-zahajili-praci-na-priprave.html 
 

Baví mě, že na pořízení fotky pracuji od začátku do konce 
9.1.2019    Týdeník Mostecko    str. 06    Rozhovor týdne 

    EDVARD D. BENEŠ         

Mostecký rodák PETR HAVLÍK fotografuje nejstarší technikou, kterou používali naši pradědové. 
 
Litvínovský patriot Petr Havlík je mužem mnoha profesí. Před čtyřiceti lety propadl kouzlu fotografie a v 
současnosti se kromě dalších svých aktivit věnuje pořizování snímků tou nejstarší technikou, s kterou začínali 
naši pradědové. 
 Můžete jej potkat, jak vyráží za pořízením zajímavého záběru s „kufrem“ v ruce, což je někdejší 
schránka na nářadí předělaná na nejstarší druh fotoaparátu. Rozhodl se totiž jít cestou prapůvodní fotografie. 
„Protože dneska už fotografuje kdekdo, jak já říkám: každý kdo má dvě nosní dírky, tak už je fotograf,“ říká Petr 
Havlík v rozhovoru pro týdeník Mostecko. 
 
* Jak jste vůbec s touto starou technikou začínal? 
 
 Než jsme dali dohromady tu jarmaru, se kterou teď fotografuji, což je vlastně bývalý kufr na nářadí, ke 
kterému jsme si na 3D tiskárně udělali závěrku a zespodu přidělali držák na stativ, tak jsme vyzkoušeli několik 
variant. Hlavně různé krabice. 
 
* Jak probíhá takovéto fotografování? 
 
 Dá se říci, že tak jako kdysi, jednoduše. Do krabice, v tomto případě do kufru, se vloží film, což už dnes 
také málokdo zná, nebo fotografický papír a vyrazíte do terénu. Vyhlédnete si, co chcete fotit. Postavíte ten svůj 
fotoaparát na stativ, odkryjete závěrku, ve které je udělaná špendlíkem dírka a necháte exponovat. To někdy 
trvá pár desítek minut, někdy mnohem déle, když jsou zhoršené světelné podmínky. No a po expozici zase 
závěrku zavřete a jedete domů fotografii klasickou cestou vyvolat. 
 
* Takže je to asi záležitost dost náročná na čas. 
 
 To ano. Protože když něco tímto způsobem vyfotografuje, tak musíte jet domů vyvolávat a pokud chcete 
znovu fotit, tak se zase vrátit. Tím pádem si před samotnou akcí člověk setsakramentsky rozmyslí, co a kde 
bude fotit. 
 
* Vzhledem k tomu, co to obnáší, tak si témata nejdříve obhlížíte v terénu nebo někam přijedete a tam to prostě 
vybalíte? 
 
 Já fotím hlavně na Mostecku krajiny nebo městské části, takže vesměs to jsou lokality, které dobře 
znám a dopředu v podstatě vím kompozici, kterou chci zachytit. Často se na stejná místa vracím a fotím je 
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trochu jinak. Jen výjimečně vyjedu mimo region. Když je to v dostupnosti nějakých dvaceti kilometrů, tak se to 
dá. 
 
* Tak jako každý kdo, se věnuje nějakému výzkumu, vy v tomto případě té nejstarší fotografické technice, tak se 
snaží zdokonalovat nejen svou činnost. Máte to také tak, že se i v tomto směru chystáte na něco nového? 
 
 To, co dneska používám, je na klasický fotografický papír rozměrů 30 x 40 centimetrů, s dírkou. S 
bráchou se chystáme sestavit zařízení s objektivem, což už vlastně bude foťák. To mi podstatně zkrátí dobu 
exponování z desítek minut na vteřiny. Dovnitř bych pak chtěl zabudovat kazetu, abych mohl používat film a 
udělat na místě třeba čtyři snímky najednou. 
 
* Jak jste spokojený s výsledkem takovéhoto fotografování? 
 
 Mě samotného překvapilo, jak jsou fotky pěkné a ostré. A přitom je to přes obyčejnou špendlíkem 
propíchnutou dírku v plechovce od limonády. 
 
* Na výstavě v městské knihovně máte právě fotky dělané tímto způsobem. Některé však nejsou jen černobílé. 
 
 Pár jich je hnědých, které jsou dělány starou technikou, které si říká Van Dyke, kdy se musí ze dvou 
roztoků, které jsou necitlivé na světlo, namíchat emulze, s pomocí které se potom fotografie vytvoří. Tento 
způsob má jednu velkou výhodu, že fotka takto zpracovaná vydrží neuvěřitelných sto padesát let. S touhle 
technikou přišli někdy kolem roku 1850 a fotografie takto vyrobené si dodneška udržely svou kvalitu a jsou fakt 
dobré. Pokud je fotka opravdu výjimečná, dá se ještě dopracovat tak, že se natónuje platinou a pak je to 
špičková galerijní fotografie. 
 
* Co vás na tom nejvíce baví? 
 
 Mě na tom všem nejvíce baví, že mám stoprocentní kontrolu nad tím, jak fotografie vzniká. Pracuji na ní 
od začátku do konce. Je to prostě úžasné. Už jenom ten starý proces výroby té dírkové komory, je to jako, když 
ti chlapi s tím před dvěma sty lety začínali. Je přece nádherné prozkoumat ten způsob, jakým to všechno 
vznikalo. Když si ten, kdo chtěl fotografovat, nechal od truhláře vyrobit základní bedýnku. U optika nechal 
sestavit skla a od soustružníka si nechal udělat objektiv a pak se teprve pustil do práce. To je prostě nádherný 
pocit. 
 
* Co vlastně je za tím, že jste začal o starém způsobu focení přemýšlet a dokonce jej pak i realizovat? 
 
 Vlastně za to může skutečnost, že selhala současná technika. Když ještě jela Centrumka, poslední 
hlubinný důl na Mostecku, tak jsem tam udělal množství fotek digitálem. No a rupnul mi disk na počítači. A 
protože to dělám tak, jako všichni, že to nezálohuji, tak jsem se bál, že jsem o všechny tyto unikátní fotky přišel. 
Začal jsem přemýšlet a hledat způsob, aby to vydrželo, tak jsem došel k tomu Van Dykeovi a protože to je 
staletím vyzkoušený způsob, tak jsem věděl, že se to zachová. A tak jsem se nechal zlákat. 
 
* A jak jste se dostal k focení dírkovou komorou? 
 
 Někdy před třemi lety jsem zjistil, že v Národním technickém muzeu v Praze dělají kurzy starých 
fotografických technik. A byl právě kurz na Van Dyke a dírkovou komoru. Tak jsem tam byl a chytlo mě to a 
začal jsem s tím. Určitý čas to ve mně zrálo. Postavil jsem těch kamer několik malých, až jsme společně s 
bráchou vyrobili tu současnou. 
 
* Kolik času jste potřeboval k sestavení vašeho současného fotoaparátu? 
 
 Asi tři týdny. Několikrát jsem musel předělávat závěrku. 
 
* Výstava v knihovně asi není vaším jediným počinem. 
 
 Ne. Vystavoval jsem už několikrát, jak v litvínovské knihovně, tak i ve vlastní galerii Julius III, kde jsem 
měl po uzavření dolu Centrum po celou sezonu výstavu svých fotek. V příštím roce bych měl mít výstavu v 
Oblastním muzeu v Mostě, kde bych chtěl představit důl Centrum a horníky, co na něm pracovali. Budou tam k 



 
 

Plné znění zpráv  96 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

vidění i záběry ze samotného konce, posledních hodin a minut dolu. Tak došlo k situaci, kdy já jsem sfáral, fotil, 
vyfáral někdy v půl jedenácté a úderem jedenácté hodiny důl opustil poslední horník. 
 
* Nejste pouze fotografem, ale také galeristou. Jste kurátorem v Galerii Julius III, která je součástí 
Podkrušnohorského technického muzea. Co máte v plánu pro příští rok? 
 
 Chystáme tam výstavu fotografií vznikajících právě technikou dírkové komory. K vidění by mělo být 
nějakých padesát kousků. Galerie pojede už pátým rokem a jsem spokojený, protože mohu konstatovat, že 
mám celou sezonu obsazenou. Bude v ní od března do října k vidění šest výstav. 
 
„S bráchou se chystáme sestavit zařízení s objektivem, což už vlastně bude foťák. To mi podstatně zkrátí dobu 
exponování z minut na vteřiny.“ 
 
Petr HAVLÍK Narodil se v Mostě a celý život, s výjimkou let, kdy studoval, žije v Litvínově. Je ženatý, je otcem 
dvou dcer. Původním povoláním je tiskař. Vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, fakultu sociálních věd, což je 
novinařina. Kromě fotografování se věnuje provozu galerie a v minulosti se věnoval i divadlu malých forem v 
někdejším proslaveném mosteckém Neprakta klubu. „Už jenom ten starý proces výroby té dírkové komory, je to 
jako když ti chlapi s tím před dvěma sty lety začínali. To je přece nádherné.“ 
 
Foto autor| Foto: Deník/Edvard D. Beneš 
Foto autor| Foto: Deník/Edvard D. Beneš 
Foto popis| STARÝ ZPŮSOB. Před čtyřiceti lety propadl Petr Havlík kouzlu fotografie a v současnosti se věnuje 
pořizování snímků tou nejstarší technikou. 
Foto popis| PETR HAVLÍK a jeho „kufr“. Je to někdejší schránka na nářadí předělaná na nejstarší druh 
fotoaparátu. 
 

České ženy a business. Jak ho rozjet, poradí komunita investorek 
9.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: Women Startup Competition, Startup, ČR 
 
Ženy investují do oblastí, kterým rozumí. Kromě běžných kritérií určitě používají i více empatii a například více 
chápou, jak těžkou roli mají ženy podnikatelky. To muži v podstatě neřeší, říká v rozhovoru pro Roklen24 Jana 
Hodboďová, organizátorka  
WOMEN STARTUP COMPETITION, která se v Česku letos koná již potřetí. Kromě příležitosti na oslovení 
investorů mohou účastnice získat rady odborníků, medializaci, zajímavé ceny nebo účast na finále v Londýně, 
dodává spoluorganizátorka soutěže Pavlína Zachová, která se stala ambasadorkou pro Českou republiku po 
vlastní účasti v soutěži v roce 2015.  
Women Startup Competition (WSC) se letos uskuteční již potřetí. Jaká je historie této soutěže?  
Jana Hodboďová : Hlavním organizátorem je Tamás Müller a jeho maďarský tým, který tuto soutěž založil v roce 
2014. Dva ročníky se jedno finále pro celou Evropu konalo pouze v Budapešti. Aby však organizátoři zajistili 
finalistky z každé země, rozhodli se rozšířit o národní kola. Postupně začali oslovovat finalistky z proběhlých 
dvou ročníků, aby se staly ambasadorkami pro jednotlivé země a začaly organizovat národní kola WSC.  
Stejně tak oslovili Pavlínu, která se s projektem MyStay v roce 2015 sama účastnila finále v Maďarsku. Ta 
nabídku přijala, jelikož se jí nápad podporovat holky podnikatelky líbil, a stala se tak ambasadorkou pro ČR a 
SR.  
Pavlína Zychová : A jelikož jsme se znaly s Janou již dříve a Jana pro mě byla vždy velmi schopný organizátor 
akcí, oslovila jsem ji s žádostí o vhodné rady a tipy. Janu soutěž zaujala natolik, že se nabídla, že mi s ní 
pomůže, z čehož nakonec vzniklo rovnocenné partnerství. V roce 2017 jsme v STRV uspořádaly první ročník, 
který měl opravdu velký ohlas. Takže další ročníky jsou pro nás samozřejmostí.  
Co je cílem akce?  
Jana Hodboďová : Hlavně zviditelnit ženami vedené firmy a motivovat další, aby s podnikáním začaly. Čím dál 
více se mluví o tom, že je málo žen v byznyse a o startupech to pochopitelně platí ještě víc. Jenže faktem je, že 
ani o těch ženách, které již podnikají a mnohdy velmi úspěšně, není moc slyšet. A to je také to, co chceme 
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měnit. Takže pomáháme těm, které už podnikají, a tím, že je zviditelňujeme, se snažíme dodávat odvahu i 
dalším. Snažíme se tuhle spirálu trochu roztočit a celkově tím daný počet zvyšovat.  
Kdo se může do Women Startup Competition přihlásit a jaké jsou podmínky?  
Pavlína Zychová : Do soutěže se může přihlásit jakýkoliv projekt, kde je zakladatelem alespoň jedna žena, která 
má minimálně stejný vlastnický podíl na společnosti jako ostatní. Je nutné, aby startup kompletně vyplnil 
přihlášku do soutěže a odeslal ji nejdéle do 13. ledna 2019.  
Co všechno finalistky letos čeká?  
Pavlína Zychová : Kromě příležitosti na oslovení investorů mohou účastnice získat i rady odborníků, medializaci, 
zajímavé ceny nebo účast na finále v Londýně. I letos jsme si pro finalistky připravily půldenní bootcamp, který 
se bude věnovat prakticky prezentačním dovednostem, právu, business plánu, sales, marketingu a také jak 
jednat s investorem.  
Které ženy ovládly minulé ročníky?  
Pavlína Zychová : Mezi vítězky minulých ročníků patří Frusack, Demeven, Pragulic a dále Day Trip, Minty a 
Japu. Musím ale říct, že ve finále bylo mnoho dalších, které se sice neumístily na vítězných příčkách, ale soutěž 
jim dle jejich slov pomohla natolik, že vyhrály následně např. Den D na VŠE.  
Sledujete, jak se těmto projektům dál daří?  
Pavlína Zychová : Ano, určitě, jelikož už kolem sebe máme přes 15 ALUMNI projektů. Novinkou minulého roku 
jsou i naše ALUMNI neformální setkání, která se dějí u kulatého stolu se zajímavou osobou v oboru.  
Když se vrátíme k uplynulým ročníkům, které prezentace vás zaujaly?  
Jana Hodboďová : Hlásí se nám firmy v různých fázích. Já se snažím přistupovat k projektům objektivně. 
Neřeším, že se mi někdo líbí nebo nelíbí, ale spíš pozoruji, jaký během soutěže a po soutěži udělají posun. Z 
tohoto pohledu se mi moc líbil v prvním ročníku přístup třeba Marie z e-Jobin, která nikdy dřív v žádné soutěži 
svůj projekt neprezentovala. Po tréninku prezentací a finálovém večeru svou prezentaci neskutečně zlepšila a 
pak se hlásila a velmi dobře umisťovala i v dalších soutěžích. Třeba v Nápadu roku byla mezi semifinalisty nebo 
vyhrála Den D na VŠE. Jinak konkrétně s prezentacemi udělaly ohromný pokrok téměř všechny týmy. Je super 
tento progres pozorovat.  
Pavlína Zychová : Souhlasím s Janou, každá prezentace a především její prezentující se od přihlášky do 
soutěže až po finálový večer velmi vyvíjí, právě na tom si hodně zakládáme. Osobně mě velmi zaujal progres 
Vlaďky Adamenková ze Špuntomatu nebo i Gettick Lucie Švecové, Tripinder Andrey Bačíkové nebo 
houževnatost Karolíny Risser z Deli Life.  
Můžete jmenovat některé mentory a mentorky minulých ročníků?  
Pavlína Zychová : Tématu jak jednat s investory a vylepšit svůj business plán se ujali dva investoři, Vlastimil 
Vodička z J&T a Tomáš Jiroušek ze Springtide. Sales a marketing radily projektům Jitka Pšejová a Agi Archer, 
odbornice na osobní brand. Právo řešili se startupy advokáti Tereza Jandáčková a Jakub Císař z AK Novalia, 
kteří se mimo jiné orientují na právní služby právě pro startupy. A prezentační dovednosti s finalistkami jako 
každý rok ladil Lukáš Hrdlička z Presenation.  
Jaké jsou podle vás ženy investorky? Přemýšlí jinak než muži?  
Jana Hodboďová : Ženy obecně přemýšlí jinak než muži, takže samozřejmě ano. Obecně bych řekla, že mají 
blíž k "social" projektům, alespoň to platilo u těch, se kterými jsem se setkala, ale není to pravidlem. Investují do 
oblastí, kterým rozumí, a kromě běžných kritérií určitě používají i více empatii a například více chápou, jak 
těžkou roli mají ženy podnikatelky, to myslím muži v podstatě neřeší.  
Pavlína Zychová : Zajímavě se na toto téma vyjádřila v jednom článku Margareta Křížová, že jejich dámskému 
investičnímu klubu se dařilo skvěle investovat, dokud v něm rozhodovaly dle ženské intuice.  
Je nějaký sektor startupů nebo i firem, kde se ženám daří víc? Nebo je jim jednoduše bližší?  
Jana Hodboďová : Tady je odpověď dost podobná jako u investorek. Spíše se setkávám s projekty, které řeší 
každodenní problémy, a taky se sociálním přesahem.  
Šest tipů od úspěšných žen v byznyse. Co dělat a na co kašlat?  
Jaký je přínos soutěže pro startupistky ženy, které uspěly?  
Pavlína Zychová: Ze své vlastní zkušenosti musím říct, že takové soutěže – tedy prezentace před porotou 
složenou z investorů, kteří vám dávají záludné otázky k vašemu businessu – vás donutí si ujednotit myšlenky, 
vytvořit údernou prezentaci, tu si natrénovat a následně bojovat s trémou. Následné PR nebo networking na 
akci jsou velkým přínosem.  
Jana Hodboďová : Několik projektů se nám podařilo více prosadit v médiích, na základě čehož vzrostla 
poptávka po jejich produktech či službách nebo jim to pomohlo k nalezení nových členů týmu, partnerů apod. 
Dále, jak už bylo zmíněné, s finalistkami se potkáváme i po soutěži, takže získají komunitu podobně naladěných 
holek, které mohou sdílet své problémy a pomáhat si.  
Můžete uvést, kolik je v Evropě, v Česku nebo ve světě startupů, které založily ženy?  
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Jana Hodboďová : Méně než čtvrtina startupů je v Evropě založena ženami. Statistiky dokonce celosvětově 
ukazují, že mezi lety 2012 a 2017 bylo procento zakladatelek ve startupech konstantně pouze 17 procent a toto 
číslo se nijak rapidně zvětšuje.  
Pavlíno, co Vám osobně přinesl úspěch v soutěži?  
Pavlína Zychová : Nedá se říct, že bych při soutěži zrovna bodovala. Naopak, pro mě osobně bylo finále v 
Budapešti velké fiasko a obří poučení do budoucna. Na finálovém večeru se promíchaly prezentace a já 
vystupovala s tou špatnou. Poučení z toho bylo, že si před prezentací vždy vyzkouším na místní technice moji 
vlastní, poslední verzi prezentace. Účast v soutěži mi však dala mnohem víc, musela jsem vměstnat celou 
obsáhlou myšlenku a business plán MyStay do dvou minut. Prezentace je velká část úspěchu, proto na ni velmi 
dbáme, a každý projekt, který se dostane do finále, musí projít cvičením s odborníkem na prezentace, se kterým 
dlouhodobě spolupracujeme, Lukášem Hrdličkou z Presenations.  
Pavlíno, co pro Vás znamená vítězství v anketě Top ženy Česka?  
Pavlína Zychová : Obří poctu. Zadostiučinění za MyStay a za organizování WSC. Mám také radost, že se nám 
podařilo do dané soutěže pro tento rok doporučovat finalistky z WSC. Držme palce, ať to dopadne.  
Která startupistka má podle Vás šanci dostat se na titulní stranu Forbesu?  
Pavlína Zychová : Přece ta, která nepoleví a půjde si za tím, co dělá. Přesně tak, jak to dělají holky z Frusaku a 
Pragulicu, které se na tu titulku už dostaly.  
Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a centrální 
redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
  
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/Skx5V/ceske-zeny-a-business-jak-ho-rozjet-poradi-komunita-investorek 
 

Experti zahájili práci na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030 

10.1.2019    ceskaskola.cz    str. 00     
             

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. 
 
Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do 
roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem 
nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.  
„Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na přípravě 
nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do této 
expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník ministerstva 
školství Jindřich Fryč.  
Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem 
nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování. “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority 
vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních 
nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, 
svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, 
že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má 
český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny Arnošt Veselý.  
Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 
2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou 
ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude 
ministerstvo dále informovat.  
Seznam členů expertní skupiny naleznete zde  
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Politika Donalda Trumpa a jeho mexická zeď 
10.1.2019    ČRo Plus    str. 01    12:30 Radiofórum 

             

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A ve studiu je dnes s námi Kryštof Kozák, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu 
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, doufám, že jsem to řekla všechno správně, 
dobrý den. 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Dobrý den, díky za pozvání. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak americký prezident mluvil dokonce v oválné pracovně, tuším, že poprvé ten projev přednášel z oválné 
pracovny, řekl, že už netrvá na výstavbě betonové zdi, ale že může být ocelová, je to nějaká ústupek? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Jako tam je potřeba říct, že Donald Trump se snaží najít nějaký kompromis, ale důležité jsou ty peníze, pokud 
jako to, jestli ta zeď bude z oceli nebo z betonu vlastně není až tak důležité, důležité je, že on prostě pořád 
požaduje těch 5,7 miliardy dolarů a jako je to trošku slovíčkaření, jestli tomu říkáme vysoký ocelový plot nebo 
jako nádherná betonová zeď. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Odvádění pozornosti od ústředního tématu? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No tak ukazuje se bohužel, že pro Donalda Trumpu, který o té situaci na americko-mexické hranici ví velmi 
málo, to je vidět z těch jeho vyjádření, tak pro Donalda Trump je, jako já říkám spíš bohužel, tak ale bohužel je 
to pro něj symbolicky, obrovsky důležitá věc. On to slíbil svým voličům a on je ten typ, který vlastně hledá taková 
ta jako jednoduchá řešení, která jako vypadají dobře, je to ještě spojené s tou jeho developerskou minulostí, že 
on to vidí jako takový vlastně developerský projekt, který jako má symbolicky jako ochránit Spojené státy, ale 
lidé, kteří tomu tématu jako trochu rozumí nebo jako byli se podívat a chápou jak ta situace na americko-
mexické hranici reálně vypadá, tak vlastně všichni chápou, že to, o co se snaží Donald Trump je protě 
nebezpečný nesmysl. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Můžeme si teďko možná říct, proč podle demokratů a některých lidí v Americe ta zeď ty problémy nevyřeší, když 
si teď řekneme, že v minulém roce údajně přišlo přes mexickou hranici do Americky asi 400 tisíc lidí v době, kdy 
vrcholila ta krize, to byl milion, tak proč by ta zeď nepomohla? 
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Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tak to je potřeba, ano, to jsem rád, že zmiňujete tyto údaje. Vlastně ten vrchol byl asi v roce 1998, kdy vlastně 
pohraniční stráž zadržela 1,6 milionů lidí při v podstatě při přechodu hranice, loňský rok bylo zadrženo 400 tisíc 
lidí, to znamená, že jako došlo k dramatickému poklesu vlastně počtu těch ilegálních přechodů, tak to je jedna 
věc, ta situace na hranici se jako dlouhodobě spíš zlepšuje s tím rozdílem, že v tomto roce zase bohužel došlo k 
vyhrocení situace v Hondurasu, Salvadoru, kdy opravdu ta jako situace v podstatě obyčejných lidí je tak 
neúnosná, že vlastně celé rodiny s malými dětmi se vydávají na tu dlouhou pouť, ale opět, když to srovnáte s 
tím počtem 1,6 milionů zadržených, tak to není jako dramatická krize, protože jako řádově jsme na úrovni jako 
tisíců, maximálně deseti tisíců lidí. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Donald Trump se dnes dokonce jel na tu mexickou podívat, tvrdí, že se chce tedy na vlastní oči přesvědčit, jak 
podle něj vypadá ta bezpečnostní a humanitární krize, proč se vydal na místo, je tu třeba taková možnost, že 
stále uvažuje o vyhlášení toho takzvaného stavu nouze, pak by potom ten přístup k penězům měl mnohem 
jednoduší? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No tak ta návštěva Donalda Trumpa na hranici je jako čistě mediální záležitost, on potřebuje mít tu fotografii 
jako nejlépe u nějaké té bariéry a on tam nic reálného nezjistí, jenom jako zase pro představu, já jsem se koukal 
na ty statistiky a přes americko-mexickou hranici každý rok je evidováno 300 milionů legálních přechodů, to 
znamená, že taková ta jako představa, že se vytvoří nějaká jako neprodyšná bariéra, kterou skrze kterou nejde 
proklouznout, je to takový jako svého druhu bezpečnostní upotismus, který ale naprosto neodpovídá té 
každodenní realitě na americko-mexické hranici, neodpovídá to tomu, že většina ilegálních imigrantů vlastně si 
nějakým způsobem získá třeba turistické vízum a po té v Americe zůstanou, ta zeď tyto problémy vůbec neřeší 
a je to taková spíš jako symbolická pštrosí politika, aby se vlastně nějakým způsobem upokojilo jako Trumpovo 
bezpečnostní ego. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Romuald Štěpán Rob, náš posluchač je teď ve vysílání, dobrý den. 
 
Romuald ŠTĚPÁN ROB, posluchač 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak vy vidíte ten problém a nebo spor o zeď, měl by Americký kongres schválit rozpočet na stavbu zdi a nebo 
naopak ne? 
 
Romuald ŠTĚPÁN ROB, posluchač 
-------------------- 
Víte, to já nevím, ať si tam schválí, co chtějí, je to prostě šílenost, já jsem navštívil i izraelsko-palestinskou zeď a 
je to šílenost, prostě jakákoliv zeď je šílenost, jsme na jedné lodi, jsme lidi a je třeba usilovat a investovat jako 
do komunikace, to si myslím, že možná se to prodraží, ale je to ta cesta, která je jako jistější, pan prezident 
Trump tam chytá samozřejmě různé populistické hlasy a tak dále, hraje na tu strunu falešné bezpečnosti podle 
mého názoru, zeď a zvlášť se divím, že my se vždycky jako východní země oháníme tím zkušeností komunismu 
a tak dále a proč nikdo neřekne panu prezidentovi, že my jsme tady zeď měli Berlínskou a k čemu to vedlo, to 
bylo prostě zbytečné investice, ztráta životů, prostě zranění lidí a ještě si to neseme doposud, 30 let po 
Sametové revoluci, kdy jsme to zbourali, takže jako. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
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Vy jste jednoznačně proti zdi, Romuald Štěpán Rob ve vysílání. 
 
Romuald ŠTĚPÁN ROB, posluchač 
-------------------- 
Obecně mezi lidma proti zdem je třeba vystupovat, je třeba se naopak investovat do komunikací, do vztahů, do 
propojování, do toho, aby jsme byli prostě lidská rodina, která se umí domluvit. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dobře, děkuji za váš názor, na slyšenou. 
 
Romuald ŠTĚPÁN ROB, posluchač 
-------------------- 
Děkuji, na slyšenou. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A ještě si poslechneme paní Stárkovou, která se dovolala, dobrý den. 
 
paní STÁRKOVÁ, posluchačka 
-------------------- 
Dobrý den paní Věruško, ze srdce zdravím a přeji do nového roku hodně dobrého a chci jako svého předřečníka 
potvrdit, protože si myslím, že něco takového je naprostý nesmysl, protože proč bychom vytvářeli zase nějaké 
další řekněme železné opony, když prostě tyto lidé jsou na tom tak zoufale špatně, že opravdu pro ně není 
žádné jiné východisko, já se to snažím brát třeba z pohledu ženy, že třeba, když neuživí svoje děti a ten její 
manžel nemá odpovídající práci a nebo vůbec žádnou a ona také ne, tak prostě jsou různé exody, které musíme 
respektovat, protože každý člověk je na tom tak, že hledá opravdu nějaké lepší podmínky pro svůj život a proto 
já jsem proti tomu. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Rozumím, děkuji za zavolání, na slyšenou. 
 
paní STÁRKOVÁ, posluchačka 
-------------------- 
Také vám moc děkuji a přeji i vašemu hostovi hodně zdraví do nového roku a všem rozhlasovým pracovníkům 
ČRo Plus také tak, na shledanou. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
My moc děkujeme, na shledanou. A tím hostem je Kryštof Kozák, amerikanista z Univerzity Karlovy, když 
mluvíme o ilegálních přistěhovalcích, Donald Trump to má v posledních dnech jako jednoznačně svoje hlavní 
téma, ale jsou ilegální přistěhovalci ten největší problém Ameriky, je to to, co Ameriku nejvíce trápí? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No určitě ne, je to jako zástupný problém a Donald Trump se po těch ilegálních imigrantech jako v podstatě vozí 
už od začátku své prezidentské kampaně a jako bohužel je to tak, že jakoby pro spoustu frustrovaných lidí je 
dobré jim podstrčit nějakého obětního beránka, nějaký v podstatě hromosvod pro negativní energii. Donald 
Trump jako dlouhodobě vlastně v médiích se vyjadřuje o lidech z Mexika o lidech z té centrální Ameriky, že jsou 
to především kriminálníci, především násilníci, především členové gangu a to prostě je jako proto já s tím 
hluboce nesouhlasím, je potřeba o tom více mluvit, protože to opravdu neodpovídá realitě, četl jsem si teďka, 
když jsem se připravoval, zajímavé studie, například v New Yorku je 500 tisíc ilegálních imigrantů, nebo jako 
odhadem a New York má jednu z nejnižších kriminalit vlastně v celé zemi, to znamená, že jako ta linka toho, že 
jako ilegální imigranti jsou nějakým způsobem zločinnější než zbytek populace, je úplně falešná a Amerika je, 
nebo Spojené státy jsou velká země, to znamená, že samozřejmě, že dojde k nějakým zločinům, jako 
samozřejmě, že nějaký ilegální imigrant občas jakoby spáchá nějaký zločin, nicméně Donald Trump si vždycky 
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jako vybere tento jeden zločin, udělá z toho v podstatě v uvozovkách ten headline a vytváří tuto atmosféru 
vlastně jako strachu a nebojím se říct toho slova nenávisti vůči celé té skupině osob a to si myslím, že je jakoby 
mělo být nepřijatelné a jakoby jsem rád, že demokraté jako chápou i ten symbolický význam celé té věci. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pak se ale nabízí otázka, proč to Donald Trump dělá, tak mnoho politiků se řídí řekněme průzkumy veřejného 
mínění a tím, co jim tedy zvýší podle lidí u lidí popularitu a co ne, tak zvyšuje právě tohle téma Trumpovu 
popularitu? Přináší mu voliče? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Nepřináší mu tolik voliče, nicméně je to výborné téma, které polarizuje americkou společnost, která je poměrně 
polarizovaná už také, ale je to téma, které v americkém baru, když se sejde zastánce zdi a odpůrce zdi, tak je to 
jako velmi vyostřená diskuze na obou stranách, protože bych rád, aby zavolal nějaký posluchač, který má rád 
zdi a je obdivovatelem Donalda Trumpu, přeje si krásnou obří zeď, která vyřeší všechny problémy, aby jsme o 
tom mohli nějakým způsobem racionálně diskutovat, ale je to jako zase říkám, bohužel je to téma, které je velmi 
polarizující, to znamená, že ti jako příznivci Donalda Trumpa takový ti jako ultraz, jakoby by jsme mohli říct, tak 
ty to velmi baví a ty posílají tisíce děkovných dopisů, že prezident konečně dělá něco pro bezpečnost, ale s tou 
zdí se budeme mít všichni tak jako skvěle, ale proti těmto jako skalním fanouškům, tak existuje jako velká 
skupina lidí ve Spojených státech, kteří jsou poměrně stejně radikální v tom jako odmítání té zdi jako celku. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
No a uvidíme, jaký názor na zeď má náš posluchač, Tomáš Šafner, který se dovolal, dobrý den. 
 
Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
Dobrý den, Tomáš Šafner u telefonu. Já jsem právě ten ultraz Donalda Trumpa, který si myslí, že ta zeď bude 
absolutně v pořádku. Ta zeď se musí brát jako symbol, samozřejmě, že se budou pokoušet dále o překročení 
těch hranic, ale když jsem viděl ty průvody tisíců těch obyvatel Střední Ameriky a ještě v čele nesou 
honduraskou vlajku, tak mně to spíš připadalo jako invazní nájezd, proč nenesli tedy americkou, když tedy 
Honduras zatratili a vydávají se do Ameriky a nesou v čele toho průvodu honduraskou vlajku, mně to připadalo 
spíše jako nájezd těch migrantů a pokud suverénní státní hranici suverénního státu proudí takové to davy lidí, 
tak si myslím, že je zcela legitimní, aby ten stát si ty své hranice chránil, takže. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A můžu se jenom zeptat, jako symbol. 
 
Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
Jako symbol, samozřejmě, že dál tam budou proudit, ale už jenom ten symbol, že tam je povodeň, před povodní 
se také musíte chránit ne řečma, ne diskuzí, ale přehradou prostě. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
No ale ta přehrada není symbol, ta slouží doopravdy, ale není to trošku drahý symbol 6 miliard dolarů? 
 
Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
Samozřejmě, tak jich tam pronikne, ježišmarijá, tak jich tam pronikne, já nevím, sto tisíc za rok, ale ne milion. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Těch jich je 400 tisíc zhruba za rok. 
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Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
No tak 400 tisíc, ale před tím pán říkal milion 200 tisíc. 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
To bylo v devadesátém sedmém. 
 
Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
No v devadesátém sedmém a od toho se pak odvíjí, když je jich teď 400, dyť to je hrůza, to samé jako teď 
diskuze, ano, ze Sýrie a z toho upadly nájezdy z Afriky. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak to by jsme se dostali na úplně jiné téma, ale pojďme rozebrat tedy zeď a děkujeme. 
 
Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
Ale furt se to bere, rok těch 15 kulminovala ta migrační krize, tak se to bere furt jako výchozí stanovisko, 
ježíšmarijá, to nemůžu brát přece, jako ano, tak. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ano, od té doby ta migrace klesá. 
 
Tomáš ŠAFNER, posluchač 
-------------------- 
Z toho se jenom 200 vrátilo, před x lety se stalo 120 vražd, tak teď se stalo 80, je to je úspěch. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dobře pane Šafnere, děkujeme za názor, děkujeme, že jste zavolal, tak pojďme k té diskuzi pane Kozáku, tak 
zeď jako symbol. 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
V tomhle tom já úplně souhlasím, protože si myslím, že ta diskuze je tak vyhrocená, protože ta zeď je opravdu 
jako historicky a psychologicky důležitý symbol, prostě kolem měst byly hradby, existuje Velká Čínská zeď, 
taková ta představa, že se opevníme před vnějšími hrozbami je vlastně přirozená a souhlasil bych dokonce s 
tím, že jako státy suverénní mají právo na to nějakým způsobem kontrolovat své hranice, kontrolovat, kdo je 
uvnitř státu, koneckonců my tady všichni máme občanské průkazy a nebereme to jako nějakou dramatickou 
újmu, takže to je všechno v pořádku, co jako ale vůbec není v pořádku, tak zaprvé jako mluvit o lidech jako o 
povodni je jako velký argumentační faul, prostě lidé nejsou jakoby přírodní katastrofa a jako zaznívá to často, 
jako my tomu říkáme vědecky jako dehumanizace, ale vlastně jako upíráme fundamentální jako lidskost, jako 
konkrétním přesně ženám, dětem, jako mladým mužům a jednáme s nimi jako s vodou, jo, jako s tou povodní a 
jakmile má člověk tuhle tu metaforu v hlavně, tak potom už se jako rozjíždí spousta dalších věcí a toto 
uvažování, já tady nerad jako argumentuji příliš extrémně, ale toto uvažování vede, jako vedlo i historicky jako 
obrovským lidským katastrofám a zvěrstvům. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ale z druhé strany, nevede k takovému uvažování třeba to, že ze strany těch samotných imigrantů je vlastně ta 
imigrace zneužívána, že to nejsou jenom lidé, kteří opravdu potřebují ochranu před válečnými konflikty a tak 
dále, ale že jsou to často právě ekonomičtí migranti? 
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Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Jako ten rozdíl mezi jako tím ekonomickým migrantem a jako tím politickým migrantem je jako teoreticky velmi 
důležitý, ale když se podíváte zase jako konkrétně, kdyby jsme tady měli někoho ze Salvadoru, někoho z 
Hondurasu, tak to samozřejmě je propojené, protože ta politická situace je neúnosná, prostě neexistuje svoboda 
projevu, za jakýkoliv projev disentu vůči jako autoritám, policii, jako prezidentovi vám hrozí reálně, že budete 
zastřeleni, že vaše rodina byla zastřelena a do toho nemáte žádné ekonomické příležitosti, protože ta 
zkorumpovaná politika je nevytváří a vy teď řeknete těm Hondurasanům, no víte, ale vy vlastně jenom nemáte 
tu práci, tak si ji hledejte, jo, nicméně bohužel ty věci jsou propojené, ale samozřejmě jako ta inteligentní 
imigrační politika pro dvacáté první století má být postavená na tom, že s každým tím člověkem vlastně 
dokážete aspoň jakoby půl hodiny promluvit, jako nejlépe tedy jeho řečí a zjistíte jako už z toho půl hodinového 
rozhovoru si uděláte nějakou představu o nebezpečnosti toho člověka, o tom, a nějakým způsobem s tím dál 
pracujete, nemusíte všechny nutně přijmout a demokraté jako chtějí chránit hranici, nicméně to chtějí dělat jako 
způsobem, který je jako za prvé humánní a za druhé efektivní, souhlasím s tím, že ta zeď je jakoby, vlastně ti 
lidé to často tlačí z toho symbolického důvodu, který ale nemá jako žádný racionální základ a poslední věc, co 
bych se rád tedy zase ohradil, je důležité, jakým způsobem mluvíme o věcech, takže ta představa toho nájezdu 
je také hodně používaná, ale nájezd vypadá trochu jinak, nájezd udělal třeba Pancho Villa jako v roce 1917 a 
vypadá to tak, že vezmete opravdu jako zbraně a všichni ti lidé mají zbraně a pokud se jim někdo postaví na 
odpor, tak ho jako zastřelí a zneškodní, jako nakradou nějaké věci a potom, že se s nimi vrátí. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Což opravdu není tahle situace. 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
A to opravdu, to vůbec není ta situace a ta představa, že jako uvažovat o těch lidech jako o nájezdnících 
nějakého jako mongolsko-tatarského typu, to je opravdu jako nebezpečně falešná analogie, která bohužel jako 
je hodně efektivní a spousta lidí jako žije v těchto představách. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Podíváme se teď, co píší lidé na sociálních sítích, Marián Vojtek, editor Plusu je teď s námi ve vysílání, dobrý 
den. 
 
Marián VOJTEK, redaktor 
-------------------- 
Dobré odpoledne, naše hlavní otázka jak na Twitteru, tak na Facebooku je, měl by Americký kongres schválit 
Donaldu Trumpovi rozpočet na výstavbu mexické zdi? Přišla nám také odpověď v mobilní aplikaci, která se sice 
netýká samotné zdi, ale Martin Tejgi napsal, že Donald Trump je jeden z nejlepších prezidentů Spojených států 
za posledních 50 let, co se týká té zdi, tak Marky napsala „Pan velký prezident USA Ronald Reagan boural zdi, 
tento jejich nový je staví horor.", Rob Ros se podivuje „Vždyť se před volbami kasal Trump tím, že tu jeho zeď 
zaplatí ti, před kterými chce být chráněn.", Pepe napsal „Regiony s nejvyšší kriminalitou na světě jsou na jih od 
hranic Spojených států, zeď je celkem logické řešení.", teď se podíváme na facebookové ohlasy, Vilém Vrzal 
napsal „TO záleží na tom, jestli chtějí podpořit bezpečnost své země a dodržování práva a nebo jestli chtějí 
podpořit růst kriminality, pašerácké gangy a ilegální migraci, voliči to v příštích volbách budou hodnotit proto, 
aby tedy Kongres schválil Trumpovi rozpočet na zeď." Jára Hašek na Facebooku nebo Marién Tyšer, který 
napsal „Každý stát musí zajisti ochranu svých hranic, takže v tomhle případě je zeď nutná a ty peníze si můžou 
Spojené státy dovolit, pokud ekonomičtí migranti nedodržují platné zákony, musí se zeď postavit a pečlivě 
chránit hranice, pro ne, tedy proti tomu, aby Kongres vydal ty peníze je třeba Jakub Sadetský, ale třeba David 
Prošvic na Facebooku napsal „Zeď je jen gesto, nic to nevyřeší, je to řešení důsledku, nikoli příčiny, s jistou 
nadsázkou by se to dalo nazvat marketingovým tahem.". 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A ještě dáme minutu Kamile Veselé, které se také dovolala, dobrý den. 
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Kamila VESELÁ, posluchačka 
-------------------- 
Ano, dobrý den, já tady čekám už dlouho. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Omlouvám se, volá hodně lidí, omlouvám se. 
 
Kamila VESELÁ, posluchačka 
-------------------- 
Nevadí, já jenom stručně jako celkem souhlasím s těma, co jsou pro tu zeď, je to celkem takové logické, já bych 
chtěla upozornit, že nedávno probíhal nebo do současné doby probíhá na internetu takový přehled od pana 
doktora Větvičky, jestli jste ho četli a to je ta, jak tady ty lidi furt mluví proti povodní a záplavě, no bohužel to tak 
ale skutečně je, tou jejich plodící situací, jak se rozmnožují ty Evropani, opravdu jeden, dva, maximálně tři děti, 
ale ten třetí svět, to je devět, deset, dvanáct dětí a já myslím, humanitární organizace, že by se hlavně měly 
zaměřit na to omezit tu porodnost, ne nějakým násilným způsobem, ale jestli tam nějakým způsobem působí, 
tak prosím vás omezit to množení, protože potom nám nepomůžou žádné zdi, když se tohle nepodaří nějakým 
způsobem zregulovat. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dobře, děkujeme, na slyšenou. 
 
Kamila VESELÁ, posluchačka 
-------------------- 
Na shledanou. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
To je asi poslední otázka pro Kryštofa Kozáka z Univerzity Karlovy, pomáhá Amerika nebo USA Střední 
Americe třeba dostatečně na to, aby potom nemuseli její obyvatelé odcházet právě a imigrovat? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Ano, to je podle mě jádro toho problému, protože to také tady zaznělo v těch facebookových komentářích, ta 
stavba zdi je v podstatě určitý pštrosí politika, která jako odhlíží přesně od příčin toho problému. Ten Honduras, 
Salvador, jako Guatemala, to jsou v porovnání se Spojenými státy vlastně úplně miniaturní zemičky a Spojené 
státy tam dlouhodobě vlastně. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Prováděly svojí politiku? 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Prováděly svojí politiku a mají tam velký vliv a to znamená, že do určité míry nejsou zodpovědné za všechno, co 
se tam děje, nicméně jako to řešení dlouhodobé je přesně v tom jako pracovat na příčinách té migrační krize, 
aby ty jako drahé zdi nebyly vůbec nutné, si představte jako pět miliard dolarů pro Honduras, tak to jsou 
obrovská čísla, která by jako měla potenciál jako transformovat například tamní vzdělávací systém nebo 
infrastrukturu, ale takto o tom Donlad Trump jako nikdy neuvažoval a jako vzhledem k jeho relativně prostě 
omezenému pohledu na svět, tak takto uvažovat ani do budoucna bohužel nehodlá. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
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Říká amerikanista, Kryštof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který byl dnes s námi ve vysílání, děkuji za to, na slyšenou. 
 
Kryštof KOZÁK, amerikanista z Katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Děkuji za pozvání, na slyšenou. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Podíváme se ještě na Twitter, kde jsme se vás dnes také na zeď ptali. 
 
Marián VOJTEK, redaktor 
-------------------- 
Ano, samozřejmě, hlasovalo 85 lidí, odpovídali na otázku, jestli by měl Kongres Spojených států schválit 
Donaldu Trumpovi rozpočet na výstavbu mexické zdi? 72 % hlasujících je pro možnost ne. 
 
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Takové bylo Radiofórum na téma politika Donalda Trumpa a jeho mexické zdi. Věra Štechrová přeje další a 
dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. 
 

Sazby půjdou letos nahoru, říká Rusnok. Korunu otestuje inflace. 
10.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: RoklenFx, forex, fx, koruna, euro, dolar, EURCZK, EURUSD, USDCZK, Fed, inflace, Rusnok 
 
Úrokové sazby půjdou nahoru i v tomto roce. Slovo určitě bych nepoužíval. Ale je vysoce pravděpodobné, že 
hranice dvou procent padne. V rozhovoru pro dnešní vydání týdeníku Ekonom to řekl guvernér České národní 
banky Jiří Rusnok. Uvedl také, že ČNB by mohla snížit výhled růstu tuzemské ekonomiky na letošní rok.  
Rusnok po posledním zasedání bankovní rady v loňském roce uvedl, že rada je na začátku nové etapy, kdy už 
bude rozhodování o dalších krocích v případě utahování měnové politiky obtížnější. "V průběhu roku 2018 jsme 
měli určitý komfort, věděli jsme, že ekonomika vyžaduje vyšší sazby ze všech důvodů," řekl v prosinci guvernér.  
Korunu, která se včera k euru držela kolem 25,62 EURCZK, dnes prověří další číslo od statistiků, kteří oznámí 
prosincovou inflaci. Trh očekává, že index spotřebitelských cen v prosinci zrychlí meziroční růst na 2,1 % z 
listopadových 2,0 %. Proti listopadu by měl růst o 0,1 %. Predikce Roklen je 2,1 % meziročně a 0,2 procenta 
meziměsíčně.  
"Předpokládáme, že inflace se za prosinec vrátila nad hodnotou dvou procent. Za celý loňský rok tak cena 
sledovaného spotřebního koše vzrostla o 2,2 procenta. Na začátku letošního roku lze očekávat vyšší hodnoty 
inflace především kvůli růstu cen energií. S ohledem na další kroky ČNB zůstává zásadní, jak na bude (na nová 
data) reagovat koruna," uvedl ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés.  
Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,63 EURCZK. Dle naší predikce 
by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,69 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,24 až 22,50 
USDCZK.*  
Včera vyšly Fed Minutes, zápis potvrdil sílící rétoriku představitelů Fedu ohledně opatrnějšího přístupu. Na 
prosincovém zasedání sice došlo na jednomyslné odhlasování zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů 
do pásma 2,25-2,5 %, několik centrálních bankéřů však preferovalo jejich ponechání beze změny.  
„S hikem na prosincovém zasedání se sazby dostaly na, resp. blízko k, spodní hranici úrokového pásma 
považovaného za dlouhodobě neutrální,“ stojí v dokumentu. „Členové měnové výboru uvedli, že nedávný vývoj, 
včetně volatility finančních trhů a zvýšené obavy o globální ekonomický růst, učinil výhled rozsahu a načasování 
budoucího utahování měnové politiky méně jasným než předtím.“  
Euro se včera na dařilo. Proti dolaru se evropská měna vyšplhala na tříměsíční maximum, kurz se dostal nad 
úroveň 1,1500 EUR/USD. Optimismus ohledně obchodních jednání mezi USA a Čínou zvýšil zájem investorů o 
rizikovější aktiva. Šance na odvrácení hrozící obchodní války každopádně stále existuje.  
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Jen krátce k brexitu. Premiérku Theresu Mayovou čekají těžké dny. Britští poslanci schválili dodatek ukládající 
vládě, aby v případě zamítnutí brexitové dohody v Dolní sněmovně příští týden představila svůj náhradní plán už 
do tří zasedacích dnů. Původně to přitom mělo být 21 kalendářních dnů.  
Dnešek je chudší na zahraniční data. Pouze v USA budou zveřejněny nové a pokračující žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti.  
Dolar se dnes ráno vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1550 EURUSD, 
dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,14 bodu. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí od 
1,1408 do 1,1509 EURUSD.*  
*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve 
zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje 
předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc 
zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat 
zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.  
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 
256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně 
dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani 
Roklen360 a.s. zodpovědnost.  
Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a centrální 
redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
  
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SzK7S/sazby-pujdou-letos-nahoru-rika-rusnok-korunu-otestuje-inflace 
 

Terorismus, migrace a politická komunikace 
11.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     

    Vít Šimánek         

Sympatizant SPD, který způsobil dvě nehody vlaků, aby vyvolal odpor k migrantům, se před soudem přirovnal k 
Janu Palachovi. Samotná SPD se od jeho činů zcela distancuje, ze své vyhrocené protimigrační rétoriky ale 
nijak neslevila. Na svém twitterovém účtu napsala, že „hlasitě odusuzuje jak počínání důchodce Baldy, tak 
snahu mediálního i politického mainstreamu a části veřejnosti zneužít čin duševně nesvéprávného jedince k 
dehonestaci celé SPD.“ 
 
Poslanec za SPD Lubomír Volný šel ještě dál a na svůj facebookový účet napsal status nadepsaný velkými 
písmeny jako OSOBNÍ STANOVISKO, kde zaznívá mimo jiné následující:  
„ Pokud se nejedná o řízenou provokaci, tak je tato kauza výsledkem práce fanatických vítačů a multikulti 
maniaků. To Vy fanatici islamizace a afrikanizace zbytků svobodné Evropy zde vytváříte reálně nebezpečné a 
stresující prostředí a pochopitelně se najdou i lidé kteří budou reagovat přecitlivěle a neadekvátně, protože se 
budou oprávněně cítit ohroženi. To Vy vytváříte evropské Breiviky. “  
Výrok analyzují datový novinář Jan Cibulka, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se 
zaměřením na politický extremismus Jan Charvát a sémiotik, odborník na analýzu dat a ředitel Nadačního fondu 
nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.  
  
  
 
URL| https://plus.rozhlas.cz/terorismus-migrace-a-politicka-komunikace-7724211 
 

BáSnění Petra Bílka 
11.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     

    Marina Feltlová         
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Své oblíbené poetické texty představuje šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek. 
 
Literární kritik, publicista a pedagog Petr Bílek (1950) pochází z Vyškova. Po studiích na Fakultě žurnalistiky UK 
(obor televize) absolvoval postgraduální studium na katedře dějin umění FF UK. V letech 1973–1987 pracoval v 
nakladatelství Čs. spisovatel jako redaktor původní prózy a poezie. Poté se stal zástupcem šéfredaktora 
literárního týdeníku Kmen, působil v kulturní redakci Lidových novin, v časopisu Televize, v nakladatelství 
FAVIA International a v týdeníku Reflex, kde v letech 1995–2008 zastával funkci šéfredaktora. Od roku 2010 je 
šéfredaktorem Literárních novin.  
Publikoval řadu literárních kritik v tištěných médiích a spolupracoval s televizí jako scenárista a moderátor 
literárních pořadů. Jako pedagog působil na fakultě žurnalistiky, později na fakultě sociálních věd. K jeho 
publikacím o literatuře patří Sondy. K problematice mladé literatury sedmdesátých let (soubor recenzí a úvah); 
Slovníček básníků; 175 autorů. Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství 
Československý spisovatel; Stůl pro dva (dialog se Z. Zapletalem); Osmé dny.  
S autorem připravila Marina Feltlová.  
Natočeno v roce 2019.  
ÚDAJE O VYDÁNÍ:  
  
  
 
URL| https://vltava.rozhlas.cz/basneni-petra-bilka-7723876 
 

Lukáš Milota 
11.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     

             

Reportuji z Tachovska, Plzně, ale hlásím se i z rodné Šumavy. Při práci poznávám mnoho zajímavých lidí a 
míst. Snažím se být autentický. Například když natáčím o čápech, vylezu za nimi až na střechu. 
 
Těžko si dokážu představit svůj život bez rádia. Ráno vstanu a poslouchám rádio. Přes den rádio spoluvytvářím. 
V autě, v koupelně, kuchyni i ložnici mám rádio. Baví mě stanice, které kombinují pestrý mix hudby s 
hodnotnými informacemi.  
První mikrofon jsem dostal od rodičů asi ve 12 letech. Už tehdy jsem si na kazety natáčel své "domácí" pořady. 
První mediální zkušenosti jsem získal na obchodní akademii v Klatovech, kde jsem vedl časopis S.O.M.R.Á.K. a 
moderoval S.O.M.Rádio. Později jsem se při studiu na Fakultě sociálních věd UK v Praze zaměřil na 
rozhlasovou a televizní žurnalistku.  
Kariéru v rádiích jsem zahájil 4. listopadu 2007, kdy jsem přečetl do éteru své první zprávy. Mikrofon mne 
fascinuje. Zároveň před ním mám vždy respekt. Protože slovo vyslané do éteru není možné zastavit ani párem 
volů. Svou profesi mám rád a snažím se ji vykonávat tak, abych se za své dílo nemusel stydět a především 
abych uspokojil očekávání a potřeby posluchačů.  
Od listopadu 2011 jsem pracoval v Českém rozhlasu Plzeň. Od začátku roku 2013 jsem redaktorem v plzeňské 
redakci Zpravodajství Českého rozhlasu.  
Co mě baví?  
Ve volném čase rád cestuji, pěstuji turistiku a jezdím na kole. Nedám dopustit na rodnou Šumavu, zejména pak 
na rodný Annín a kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem. Oblíbil jsem si ale i Pálavu a italský ostrov Capri. 
Miluji své blízké. Moc rád mám maminčinu bramboračku nebo česnečku, Freddieho Mercuryho, Marii Rottrovou, 
Jiřinu Jiráskovou, poručíka Columba a Arnošta Lustiga. Obdivuji své blízké, že mi za všech okolností dokáží být 
oporou.  
  
  
 
URL| https://vary.rozhlas.cz/lukas-milota-5004507 
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Experti zahájili práci na přípravě strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030 

11.1.2019    ucitelske-listy.cz    str. 00     
             

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy 
svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. 
 
Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do 
roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem 
nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.  
Zdroj : MŠMT 8. 1. 2019  
„Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na přípravě 
nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do této 
expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník ministerstva 
školství Jindřich Fryč.  
Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 
který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem 
nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování. “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority 
vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních 
nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, 
svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, 
že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má 
český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny Arnošt Veselý.  
Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 
2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou 
ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude 
ministerstvo dále informovat.  
Členové expertní skupiny prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (předseda expertní skupiny)  
Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se 
zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a 
výzkumem veřejné správy.  
V letech 2012 – 2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace 
a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro 
pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
Mgr. Daniel Prokop  
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  
Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
Ing. Radko Sáblík  
Smíchovská střední průmyslová škola  
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Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci 
programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních 
projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru 
Kybernetická bezpečnost.  
Mgr. Milena Jabůrková, MA  
Svaz průmyslu a dopravy ČR  
V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž 
řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a 
dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání. Je 
členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, 
investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
V letech 2002–2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro 
styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008–2011 zastával 
funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT 
Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 
působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své 
pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a 
národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
  
  
 
URL| http://www.ucitelske-listy.cz/2019/01/experti-zahajili-praci-na-priprave.html 
 

Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostla o 2,4 
procenta 

11.1.2019    byznysnoviny.cz    str. 00    Ekonomika 
             

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky ve třetím čtvrtletí roku 2018 vrostl meziročně o 2,4 procenta, což 
je stejně jako v předchozím čtvrtletí. Mezičtvrtletně v ČR vzrostl HDP o 0,6 procenta. Český statistický úřad 
(ČSÚ) tak potvrdil své listopadové údaje.  
 
Původně ČSÚ v polovině listopadu zveřejnil informaci, že růst HDP ve třetím čtvrtletí zpomalil na 2,3 procenta. 
Následně na konci téhož měsíce data zpřesnil s tím, že HDP rostl stejně jako ve druhém čtvrtletí o 2,4 procenta. 
Tento údaj nyní ČSÚ potvrdil.  
 
Šetření MF 
 
Pokud jde o růst HDP za celý rok 2018, z šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR, které v listopadu 
2018 provedlo Ministerstvo financí, vyplynul na rok 2018 odhad růstu HDP ve výši 3 %.  
 
Výsledky vycházejí z předpovědí celkem 16 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; Akcenta CZ; Citibank; Československá obchodní 
banka; Deloitte; Generali Investments CEE; Hospodářská komora ČR; Institut ekonomických studií, Fakulta 
sociálních věd Univerzity Karlovy; ING Bank; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR; 
UniCredit Bank).  
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Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic 
Forecast z listopadu 2018), Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z října 2018) a 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Economic Outlook z listopadu 2018).  
 
Respondenti tohoto šetření v průměru počítají s růstem HDP o 3,0 % v roce 2018 a s jeho nepatrným snížením 
na 
2,9 % v roce 2019.  
 
Prognóza ČNB  
 
Podle prognózy ČNB by měl meziroční růst reálného HDP za rok 2018 dosáhnout 3,1 %. Na rok 2019 
prognózuje ČNB růst HDP o 3,3 %.  
 
Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a 
služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel 
se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států.  
 
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností 
považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o 
propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na 
produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby 
fixního kapitálu. (sfr)  
 
 
URL| https://www.byznysnoviny.cz/2019/01/11/ceska-ekonomika-ve-3-ctvrtleti-roku-2018-mezirocne-vrostla-24-
procenta/ 
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Fed si odpočine aneb Další holubičí komentáře z řad FOMC 
11.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Dominik Stroukal         

Tagy: RoklenFx, forex, fx, dolar, euro, koruna, EURCZK, EURUSD, USDCZK 
 
Po slabé první polovině aktuálního týdne si dolar během čtvrtka připsal zisky. Byť se včerejší den nesl ve 
znamení několika komentářů ze strany představitelů Federálního rezervního systému, zeleným bankovkám 
pomohla spíše data, stejně jako oslabující euro.  
Na prosincovém zasedání Fed potvrdil očekávání ohledně dalšího utahování měnové politiky během letošního 
roku. Následné Fed Minutes však poměrně jasně naznačily, že americká centrální banka bude v procesu 
navyšování sazeb mnohem opatrnější, a to v závislosti na datech přicházejících z ekonomiky, což vedle zápisu 
nakonec potvrdila i slova několika členů měnového výboru.  
A další komentáře se objevily i včera. Nejprve šéf richmondského Fedu Thomas Barkin upozornil, že Fed bude 
vyčkávat a pozorovat, než udělá v otázce sazeb další krok. Stejně jako další tři američtí centrální bankéři tedy 
naznačil pauzu, kterou si nyní Fed patrně vyhradí na sledování nejen ekonomického, ale i finančního vývoje.  
Že bude Fed vyčkávat, poté zopakoval nejen šéf chicagského Fedu Charles Evans, ale i sám Jerome Powell. 
Vedle toho guvernér opět zdůraznil nezávislost své instituce, čímž se ohradil proti nedávným výrokům 
prezidenta Trumpa. Powell také upozornil, že současný shutdown vlády nejspíše nebude mít na ekonomiku 
velký dopad. Největší hospodářství svět si dle šéfa Fedu udržuje svou dynamiku, oproti tomu to globální začíná 
zpomalovat. S ohledem na růst ekonomiky Powell rovněž uvedl, že Fed bude nadále pokračovat v osekávání 
své bilance, aby tak v budoucnu byla významně nižší než teď.  
Nejvíce holubičím tónem promluvil prezident saintlouiského Fedu James Bullard. Ten považuje současnou výši 
sazeb za konečnou, čímž naznačil, že pokud se situace významně nezmění, bude na příštích zasedáních 
hlasovat proti dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Přestože bude Fed nyní patrně vyčkávat, stále se očekává, 
že by sazby měly letos růst ještě dvakrát.  
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Pokud by Bullard skutečně hlasoval proti případným hikům, byl by prvním, kdo by od nástupu Powella hlasoval 
proti němu. Prezident saintlouiského Fedu má obavy, že by další zvyšování sazeb mohlo uškodit ekonomice. 
Dokonce to dle něj už na trzích vidíme. „Trh má téměř vždy pravdu. Mýlí se Fed,“ prohlásil.  
Výše zmíněné komentáře se nesly v duchu toho, co již zaznělo dříve, tudíž dopad na dolar nebyl nikterak 
výrazný. Více se u páru EURUSD projevilo slabší euro spojené například s horším výsledkem francouzského 
průmyslu. Naopak americkou měnu podpořil nižší než očekávaný počet nových žadatelů o podporu v 
nezaměstnanosti.  
Dnes nás ze zahraničních dat čeká například americká inflace za prosinec, která měla vinou levnější ropy 
zpomalit z 2,2 % meziročně na 1,9 %. V jádrovém vyjádření, tj. bez potravin a energií, by naopak měla setrvat 
na 2,2 % meziročně, což podporuje vidinu dalšího utahování americké měnové politiky.  
Dolar se dnes ráno vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1523 EURUSD, 
dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,34 bodu. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí od 
1,1486 do 1,1590 EURUSD.*  
S korunou měla včera potenciál zahýbat zejména data o inflaci. Ta podle ČSÚ meziročně dosáhla dvou procent, 
průměrná inflace tak za rok 2018 byla 2,1 %, tedy jen o desetinu procenta nad cílem. Českou národní banku 
překvapily zejména nižší ceny potravin a pokles cen ropy, což označila za protiinflační riziko. Podle prognózy 
ČNB ale „zůstávají celkové fundamentální inflační tlaky v tuzemské ekonomice silné, a to zejména v souvislosti 
s výraznou mzdovou dynamikou a pokračujícím růstem reálné ekonomiky,“ uvedl ředitel sekce měnové Petr 
Král.  
Nejen ČNB, ale i analytici očekávají brzké zvýšení cen i mezd, což by mělo centrální banku vést k dalšímu 
zvyšování úrokových sazeb. Guvernér Jiří Rusnok v rozhovoru pro týdeník Ekonom uvedl, že „úrokové sazby 
půjdou nahoru i v tomto roce“. Otázkou je podle něj to, zda dojde k plánovaným dvěma hikům nebo se jejich 
počet změní. „Je vysoce pravděpodobné, že hranice dvou procent padne,“ dodal.  
Dnes nás čeká výsledek tuzemských maloobchodních tržeb za listopad a poslední revize HDP za třetí kvartál, 
včetně sektorových účtů. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,57 
EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,57 až 25,66 EURCZK, ve dvojici s 
dolarem zase od 22,06 až 22,25 USDCZK.*  
*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve 
zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje 
předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc 
zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat 
zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.  
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 
256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně 
dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani 
Roklen360 a.s. zodpovědnost.  
Dominik Stroukal je držitelem doktorátu z ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle studia ekonomie 
absolvoval Fakultu sociálních věd UK, kde se věnoval sociologii médií. Tři roky byl předsedou Ludwig von 
Mises Institutu pro Českou a Slovenskou republiku, dva roky místopředsedou pro publikace. Přednáší na PPE 
programu VŠ CEVRO Institut, ekonomické předměty na Vysoké škole finanční a správní a na gymnáziu PORG.  
  
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/S2c2u/fed-si-odpocine-aneb-dalsi-holubici-komentare-z-rad-fomc 
 

Rozhovor: Změna klimatu je největší výzvou v dějinách, ale zvládneme ji 
11.1.2019    flowee.cz    str. 00     

    Zdeněk Strnad         

Na záchranu Země zbývá 12 let, varuje nejen OSN, ale i František Vosecký z iniciativy Kruh pro planetu, která 
se na problém snaží poukázat 
 
Že se klimatické podmínky na zeměkouli mění, to patří dnes již k obecně uznávaným faktům. Přesto však 
spousta lidí stále uvažuje stylem "co to pořád máte s tajícími ledovci v Antarktidě, podívejte se, co je v Praze 
sněhu". A právě z toho důvodu na dnešek, tedy 11. ledna, uspořádala iniciativa Pro planetu happeningy v 
Praze, Brně, Liberci a Českých Budějovicích.  
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Kromě wake-up callu pro veřejnost chtějí organizátoři tlačit na přijetí nezbytných opatření k eliminaci negativních 
dopadů. A taky na záchranu Země v podobě, v jaké ji známe, protože podle analýzy OSN máme už velmi málo 
času na to, abychom jako lidstvo sami se sebou něco dělali.  
Starost o planetu je pro některé naše spoluobčany pořád aktivistickou záležitostí. A to je základní omyl.  
„Za 12 let se dostaneme do kritického bodu,“ konstatuje stejně jako zpráva OSN František Vosecký, jeden z 
organizátorů happeningů a člen iniciativy Pro planetu. „Kdybychom nezačali okamžitě jednat, přijdou nevratné 
změny. A ty se lidem zcela určitě líbit nebudou.“  
Jak budou happeningy Kruh pro planetu probíhat?  
V této fázi nám jde hlavně o šíření informací a o propojování lidí, kteří si uvědomují závažnost problémů, jež 
budeme muset začít okamžitě řešit. Ve čtyřech městech budeme během dne diskutovat s kolemjdoucími o 
aktuální situaci a rizicích, která s sebou globální změna klimatu nese. Chceme veřejnost informovat, chceme 
ukázat, jak se lidé sami můžou do řešení problémů zapojit, chceme upozornit na problémy, které spousta z nás 
stále bagatelizuje. Starost o planetu je pro některé naše spoluobčany pořád aktivistickou záležitostí. A to je 
základní omyl, je to věcí nás všech, kteří na Zemi žijeme. To, že se něco děje, je fakt, který už dnes ani největší 
skeptici nepopírají. Času je hrozně málo, proto nesmíme ztratit už ani den.  
Jak vlastně vaše iniciativa vznikla?  
Inspirovali jsme se na Slovensku, kde vznikla výzva "Nestrácajme čas". Jde o reakci právě na onu poslední 
analýzu OSN. Ta říká, že lidstvu zbývá posledních 12 let na zásadní změny. Když nenastanou, dojde na Zemi 
ke změnám, které budou mít likvidační následky. Iniciativa Pro planetu je vlastně výzva politikům, médiím, 
odborníkům i široké veřejnosti. Změna klimatu je největší hrozbou, ale také výzvou a příležitostí.  
Hardcore skeptiků je malá část. Ostatně, změna klimatu v důsledku lidské činnosti je stejně vědecky prokázaná 
jako třeba gravitace.  
Kruhy pro planetu nebudou probíhat jen dnes, budou se pořádat pravidelně, chceme je rozšířit po celé 
republice. Máme v plánu i jiné druhy akcí – od promítání, veřejných debat až po odborné konference. Cílem je, 
aby se o změně klimatu začalo v Česku mluvit, aby se z okrajového tématu stala naprosto běžná záležitost. 
Kousek zodpovědnosti nese každý.  
Spolupracujete také s politickými stranami? Přece jen, pokud má někdo možnost v Česku něco reálně změnit, 
jsou to právě politici, kdo má nástroje k tomu, aby tuto změnu umožnil.  
Některým stranám je toto téma bližší, třeba Pirátům nebo Zeleným. Výzva je ovšem apolitická, míří na všechny 
občany Česka. Neexistuje nikdo, koho by se netýkala.  
Sám jste byl členem Strany zelených, proč jste odešel?  
Po sedmi letech v aktivní politice jsem si uvědomil, že bych chtěl věci, které považuji za důležité, prosazovat 
mimo stranické struktury. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se zapojil do přípravy happeningů. Pro 
současné politické strany je ekologie jen vyprázdněná fráze, jediný komplexní program mají Zelení, ovšem ti ho 
zase nemají jak prosazovat.  
Patnáct procent populace v čele s Václavem Klausem bude opakovat, že globální změna klimatu neexistuje, až 
do chvíle, než se jim Země začne rozpadat pod rukama.  
Situace v Česku je z pohledu ekologie naprosto tristní. Co se týče například energetiky, tak jsme totálně 
zaostalá země. Ekologické hledisko bývá často zcela ignorováno, jsme totálně závislí na uhlí, což bylo možná 
relevantní ve dvacátém století, ale ne dnes. Hlavně ale chybí jakákoliv vize modernizace ekonomiky jako celku. 
Vezměte si třeba zemědělství. Velcí zemědělci jsou u nás vlastně dotováni za to, že ničí půdu a přispívají k 
rozšiřování sucha.  
Neměli by ale lidé jako vy tedy politicky aktivní být?  
Já ale určitě budu. Zaprvé jsem zastupitelem Prahy 7, tedy veřejným činitelem. Zadruhé vidím spousty výzev, 
které je třeba řešit. Myslím, že by dnes víc než kdy jindy lidé měli s politikou spíš začínat než z ní odcházet.  
Pokud mě výzva osloví, co můžu udělat? A teď nemyslím formální přihlášení se k výzvě nebo aktivismus, ale 
reálné drobné věci, které můžu jak já, tak kdokoliv jiný začít dělat hned.  
Samozřejmě budeme rádi, pokud petici podpoříte. Ale každý může zkusit postupné krůčky. Třeba jednou týdně 
nejíst maso, jednou týdně nechat auto v garáži a do práce jet autobusem.  
František Vosecký  
Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Bydlí na Praze 7, kde byl v komunálních volbách v roce 
2014 zvolen zastupitelem městské části Praha 7 za Stranu zelených. V prosinci 2015 se stal radním městské 
části pro oblasti sport, místní Agenda 21, podpora podnikání a zdravotnictví. V lednu 2018 byl zvolen do 
předsednictva Strany zelených. V témže roce ale z vedení strany odešel. V současné době se věnuje 
prosazování ekologických témat v rámci aktivity Neztrácejme čas.  
Můžeme nakupovat lokální a sezónní potraviny, které nemusí cestovat přes polovinu světa, rozbité věci 
opravovat a nevyhazovat... Možností je celá řada.  
Uvědomujete si ale, že Češi jsou v oblasti ekologie docela skeptičtí?  
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Jsem přesvědčen, že těch hardcore skeptiků je malá část. Ostatně, změna klimatu v důsledku lidské činnosti je 
stejně vědecky prokázaná jako třeba gravitace. Týká se každého z nás, a tím pádem i každý z nás může přispět 
k řešení. Jde o největší výzvu v dějinách lidstva a já věřím, že se s ní vypořádáme stejně jako se všemi výzvami 
v minulosti.  
S jakým výsledkem happeningů budete vy osobně spokojen?  
Ocituju svou oblíbenou knihu Hacker Crackdown: „Pokud lidé něco opravdu chtějí, část z nich si to prostě 
vezme. Patnáct procent populace nebude nikdy krást, patnáct procent naopak ukradne všechno, co není přibité. 
Probíhá bitva o srdce a duše těch zbývajících sedmdesáti procent.“  
Podobná analogie by se dala vztáhnout i na ekologii. Patnáct procent populace v čele s Václavem Klausem 
bude opakovat, že globální změna klimatu neexistuje, až do chvíle, než se jim Země začne rozpadat pod 
rukama, patnáct procent populace budou tvořit uvědomělí aktivisté, kteří žádnou informační kampaň 
nepotřebují. My se bijeme o srdce a duše těch zbývajících sedmdesáti procent. Děláme to proto, že máme úctu 
k životu. A chceme živou planetu i pro naše děti.  
foto: Archiv Františka Voseckého, zdroj: Pro planetu  
  
František Vosecký je tak zelený, že se uprostřed přírody musel i ženit.  
  
 
URL| https://www.flowee.cz/planeta/5656-rozhovor-zmena-klimatu-je-nejvetsi-vyzvou-v-dejinach-ale-zvladneme-
ji 
 

Jak číst následující přehled 
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V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech jednotlivých škol a fakult), jejich 
kód (u některých programů je školy neuvedly), formu a délku studia. Stav přehledu je k začátku prosince 2018.  
Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský; MUDr. – doktor medicíny; MDDr. – zubní lékař. PS – prezenční studium; 
KS – kombinované studium; AJ – angličtina; NJ – němčina. 2, 3, 5 – počet let studia; * – takto označené jsou 
nově akreditované programy.  
100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty 
přijatých studentů). Údaje za rok 2018 jsou čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR a týkají se pouze 
občanů ČR.  
 
Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS – KamPoMaturitě.cz.  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt           
kód název programu         forma studia      
 
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                  
Akademie múzických umění v Praze (AMU)                                                
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz                               
Divadelní fakulta (DAMU)                                                14,6 %        
Karlova 26 , 116 65 Praha 1, www.damu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                    
B8203     Dramatická umění                                  (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
Magisterské studium                                                                   
M8216     Dramatická umění                                          (MgA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8203     Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2) i v AJ   
Filmová a televizní fakulta (FAMU)                                      14,3 %        
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8217     Film, Television and Photography                     (MgA., PS, 2, 3) AJ    
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N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média      (MgA., PS, 2)     
Hudební a taneční fakulta (HAMU)                                        34,6 %        
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz                              
Bakalářské studium                                                                    
B8201     Hudební umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
B8202     Taneční umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8201     Hudební umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
N8202     Taneční umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)                               17,1 %          
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz                                              
Magisterské studium                                                                   
M8206     Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8206     Výtvarná umění                                       (MgA., PS, 3) i v AJ   
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)                                             
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz                                    
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)         94,4 %        
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                    
B4161     Agriculture and Food                                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4154     Ekologické zemědělství                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B4102     Fytotechnika                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4169     Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů           (Bc., PS, KS, 3)    
B4147     Sustainable Use of Natural Resources                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4155     Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu   (Bc., PS, KS, 3)    
B4109     Zahradní a krajinářská architektura                        (Bc., PS, 3)     
B4144     Zahradnictví                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4148     Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova              (Bc., PS, KS, 3)    
B4103     Zootechnika                                             (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                        
N4114     Biotechnologie                                             (Ing., PS, 2)    
N4154     Ekologické zemědělství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
N4102     Fytotechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)   
N4150     Genové technologie a šlechtění                             (Ing., PS, 2)    
N4146     Hodnocení a ochrana půdy                                   (Ing., PS, 2)    
N4145     Kvalita a zpracování zemědělských produktů                 (Ing., PS, 2)    
N4153     Natural Resources and Environment                       (Ing., PS, 2) AJ    
N4170     Ochrana a využívání přírodních zdrojů                   (Ing., PS, KS, 2)   
N4152     Rostlinolékařství                                       (Ing., PS, KS, 2)   
N4149     Rozvoj venkova a zemědělství                           (Ing., PS, KS, 2)    
N4163     Sustainable Agriculture and Food Security               (Ing., PS, 2) AJ    
N4148     Technologie odpadů                                         (Ing., PS, 2)    
N4165     Výživa a potraviny                                         (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                           
kód        název programu                                           forma studia         
N4109      Zahradní a krajinářská architektura                          (Ing., PS, 2)    
N4144      Zahradnictví                                             (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)                                        62,4 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B3341      Dřevařství                                          (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B4132      Lesnictví                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                           
N3301      Dřevařské inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4107      Lesní inženýrství                                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta tropického zemědělství (FTZ)                                        76 %         
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Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B4106      Tropical Agriculture                                      (Bc., PS, 3) AJ     
B4106      Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N4107      Forestry Engineering                                      (Ing., PS, 2) AJ    
N4157      Tropical Agriculture                                  (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106      Zemědělská specializace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta životního prostředí (FŽP)                                         58,7 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
*          Environmental Engineering                                 (Bc., PS, 3) AJ     
B3931      Environmentální vědy                                      (Bc., PS, KS, 3)    
*          Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí    
                                                                        (Bc., PS, 3)     
B3915      Krajinářství                                              (Bc., PS, KS, 3)    
B4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N3904      Engineering Ecology                                       (Ing., PS, 2) AJ    
N3931      Environmentální vědy                                         (Ing., PS, 2)    
*          Geographic information systems and Remote                                     
           sensing in Environmental Sciences                         (Ing., PS, 2) AJ    
N1201      Geology                                                   (Ing., PS, 2) AJ    
N3904      Inženýrská ekologie                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N3914      Krajinné inženýrství                                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Ing., PS, 2)    
N4106      Zemědělská specializace                                      (Ing., PS, 2)        
 
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)                                 
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz                   
Bakalářské studium                                                      
B7507   Specializace v pedagogice                  (Bc., PS, KS, 3)     
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                      98,8 %           
Kamýcká 129 , 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz                  
Bakalářské studium                                                      
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6202   Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                          
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202   Hospodářská politika a správa         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6207   Kvantitativní metody v ekonomice             (Ing., PS, 2)      
N6209   Systémové inženýrství a informatika   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Technická fakulta (TF)                                  96 %            
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz                   
Bakalářské studium                                                      
B3909   Procesní inženýrství                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3710   Technika a technologie v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B4106   Zemědělská specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
B4101   Zemědělské inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                            
kód       název programu                                             forma studia         
Navazující magisterské studium                                                            
N3909     Procesní inženýrství                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích                 (Ing., PS, KS, 2)    
N4110     Technology and Environmental Engineering                (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106     Zemědělská specializace                                    (Ing., PS, KS, 2)    
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N4101     Zemědělské inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)                                               
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz                     
Fakulta architektury (FA)                                                  80,4 %         
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz                                     
Bakalářské studium                                                                        
B3501     Architektura a urbanismus                                      (Bc., PS, 3)     
*         Design                                                        (BcA., PS, 3)     
*         Krajinářská architektura                                       (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3501     Architektura a urbanismus                           (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
*         Design                                                  (MgA., PS, 2) i v AJ    
*         Krajinářská architektura                                  (Ing. arch., PS, 2)   
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)                                 64,3 %         
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz                                        
Bakalářské studium                                                                        
B3921     Biomedicínská a klinická technika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3921     Biomedicínská a klinická technika                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta dopravní (FD)                                                      83,8 %         
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                        
B3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechnická (FEL)                                             70,7 %         
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz                                    
Bakalářské studium                                                                        
*         Elektronika a komunikace                                       (Bc., PS, 3)     
*         Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika                             
                                                                         (Bc., KS, 3)     
*         Elektrotechnika, energetika a management                       (Bc., PS, 3)     
*         Kybernetika a robotika                                         (Bc., PS, 3)     
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Bc., PS, 3)     
*         Otevřená informatika                                           (Bc., PS, 3)     
*         Otevřené elektronické systémy                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*         Softwarové inženýrství a technologie                           (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Elektronika a komunikace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Elektrotechnika, energetika a management                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
N3946     Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
*         Kybernetika a robotika                                   (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Ing., PS, 2)    
N3958     Letectví a kosmonautika                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřená informatika                                     (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřené elektronické systémy                                  (Ing., PS, 2)    
Fakulta informačních technologií (FIT)                                       53 %         
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz                                              
Bakalářské studium                                                                        
B1801     Informatika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N1801     Informatika                                           (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)                              79,3 %         
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
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B3913     Aplikace přírodních věd                                        (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3913     Aplikace přírodních věd                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Fakulta stavební (FSV)                                                     74,6 %         
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz                               
Bakalářské studium                                                                        
          Architektura a stavitelství                                   (Bc., PS, 4)      
          Civil Engineering                                           (Bc., PS, 4) AJ     
          Geodézie a kartografie                                         (Bc., PS, 3)     
          Stavební inženýrství                                           (Bc., PS, 4)     
          Stavitelství                                                   (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                            
          Architektura a stavitelství                              (Ing. arch., PS, 2)    
          Budovy a prostředí                                           (Ing., PS, 1,5)    
          Civil Engineering                                         (Ing., PS, 1,5) AJ    
          Geodézie a kartografie                                         (Ing., PS, 2)    
          Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojní (FS)                                                       78,7 %         
Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3943     Mechatronika                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B2341     Strojírenství                                         (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2342     Teoretický základ strojního inženýrství               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2343     Výroba a ekonomika ve strojírenství                        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Aplikované vědy ve strojním inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt         
kód název programu        forma studia     
 
*     Automatizační a přístrojová technika (Ing., PS, KS, 2)      
*     Dopravní a transportní technika      (Ing., PS, KS, 2)      
*     Energetika a procesní inženýrství    (Ing., PS, KS, 2)      
N3946 Inteligentní budovy                  (Ing., PS, KS, 2)      
N3951 Jaderná energetická zařízení         (Ing., PS, KS, 2)      
N3958 Letectví a kosmonautika              (Ing., PS, KS, 2)      
N2307 Master of Automotive Engineering      (Ing., PS, 2) AJ      
      Průmysl 4.0                             (Ing., PS, 2)       
*     Řízení průmyslových systémů          (Ing., PS, KS, 2)      
N2301 Strojní inženýrství               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*     Výrobní inženýrství                  (Ing., PS, KS, 2)          
 
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)                                                   
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                                  (Bc., PS, 3) i v AJ   
B7507     Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
          Projektové řízení inovací                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)                                        
Beethovenova 2, 662 15   Brno, www.jamu.cz                                              
Divadelní fakulta (DIFA)                                                  24,2 %        
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                      
B8203     Dramatická umění                                         (BcA., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                     
M8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                          
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N8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 2)     
Hudební fakulta (HF)                                                      56,2 %        
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
B8201     Hudební umění                                   (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ      
 
Navazující magisterské studium      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                        
kód    název programu                          forma studia           
N8201  Hudební umění                       (MgA., PS, 2) i v AJ, NJ   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)                     
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz             
Ekonomická fakulta (EF)                             71,2 %            
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1103  Aplikovaná matematika                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6208  Ekonomika a management                   (Bc., PS, KS, 3)      
B6202  Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, KS, 3)      
B6209  Systémové inženýrství a informatika  (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management                  (Ing., PS, KS, 2)      
N62237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) AJ      
N6209  Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, 2)       
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)              76,2 %            
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz                        
Bakalářské studium                                                    
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B4103  Zootechnika                              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4106  Zemědělská specializace              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4103  Zootechnika                             (Ing., PS, KS, 2)      
Filozofická fakulta (FF)                            78,5 %            
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz               
Bakalářské studium                                                    
B7109  Archeologie                                (Bc., PS, 3)        
*      Dějiny umění                               (Bc., PS, 3)        
B7310  Filologie                                  (Bc., PS, 3)        
B7105  Historické vědy                            (Bc., PS, 3)        
B6107  Humanitní studia                           (Bc., PS, 3)        
B8109  Obecné teorie a dějiny umění a kultury     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N7109  Archeologie                                (Mgr., PS, 2)       
*      Dějiny umění a vizuální studia             (Mgr., PS, 2)       
N7310  Filologie                                  (Mgr., PS, 2)       
N7105  Historické vědy                            (Mgr., PS, 2)       
N6107  Humanitní studia                           (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
Pedagogická fakulta (PF)                            58,4 %            
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1301  Geografie                                  (Bc., PS, 3)        
B7701  Psychologie                                (Bc., PS, 3)        
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B7506  Speciální pedagogika                       (Bc., PS, 3)        
B7401  Tělesná výchova a sport                    (Bc., PS, 3)        
Magisterské studium                                                   
M7503  Učitelství pro základní školy              (Mgr., PS, 5)       
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Navazující magisterské studium                                        
N7401  Tělesná výchova a sport                    (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N7503  Učitelství pro základní školy           (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505  Vychovatelství                             (Mgr., PS, 2)       
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                        73,2 %            
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz             
Bakalářské studium                                                    
B1802  Aplikovaná informatika                  (Bc., PS, 3) i v AJ    
B1103  Aplikovaná matematika                      (Bc., PS, 3)        
B1513  Biofyzika                                  (Bc., PS, 3)        
B1406  Biochemistry                             (Bc., PS, 3) AJ       
B1501  Biologie                                   (Bc., PS, 3)        
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B2612  Elektrotechnika a informatika            (Bc., PS, KS, 3)      
B1701  Fyzika                                     (Bc., PS, 3)        
B1407  Chemie                                     (Bc., PS, 3)        
B1101  Informatika                                (Bc., PS, 3)        
B1801  Matematika                                 (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N1802  Aplikovaná informatika                     (Mgr., PS, 2)       
N1513  Biofyzika                                  (Mgr., PS, 2)       
N1406  Biochemie                              (Mgr., PS, 2) i v AJ    
N1501  Biologie                                   (Mgr., PS, 2)       
N1507  Botanika                                   (Mgr., PS, 2)       
N1701  Fyzika                                     (Mgr., PS, 2)       
N1407  Chemie                                     (Mgr., PS, 2)       
N1101  Matematika                                 (Mgr., PS, 2)       
N1801  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N1502  Zoologie                               (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Teologická fakulta (TF)                             90,7 %            
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz                     
Bakalářské studium                                                    
B6101  Filozofie                                (Bc., PS, KS, 3)      
B7501  Pedagogika                               (Bc., PS, KS, 3)      
B7508  Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)      
B6141  Teologie                                 (Bc., PS, KS, 3)      
B7505  Vychovatelství                           (Bc., PS, KS, 3)      
Magisterské studium                                                   
M6141  Teologie                                   (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
N6101 Filozofie                            (Mgr., PS, 2)       
N7502 Sociální práce                    (Mgr., PS, KS, 2)      
N6141 Teologie                          (Mgr., PS, KS, 2)      
N7504 Učitelství pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505 Vychovatelství                    (Mgr., PS, KS, 2)      
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)             75,2 %            
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz  
Bakalářské studium                                             
B2825 Ochrana obyvatelstva               (Bc., PS, KS, 3)      
B5341 Ošetřovatelství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B5349 Porodní asistence                  (Bc., PS, KS, 3)      
B5342 Rehabilitace                       (Bc., PS, KS, 3)      
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)      
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B5345 Specializace ve zdravotnictví      (Bc., PS, KS, 3)      
B5347 Veřejné zdravotnictví                (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                 
N2825 Ochrana obyvatelstva              (Mgr., PS, KS, 2)      
N5341 Ošetřovatelství                   (Mgr., PS, KS, 2)      
N5342 Rehabilitace                      (Mgr., PS, KS, 2)      
N5347 Veřejné zdravotnictví                (Mgr., PS, 2)       
Zemědělská fakulta (ZF)                      78,9 %            
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz        
Bakalářské studium                                             
B4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
B4131 Zemědělství                        (Bc., PS, KS, 3)      
B4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                 
N4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
N4101 Zemědělské inženýrství             (Bc., PS, KS, 3)      
N4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Masarykova univerzita (MU)                                     
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz                
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)             40,8 %                
 
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód        název programu                                          forma studia         
Bakalářské studium                                                                      
*          Ekonomie                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací        (Bc., KS, 3)     
*          Finance                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
*          Finance a právo                                             (Bc., PS, 3)     
*          Hospodářská politika                                        (Bc., PS, 3)     
*          Podniková ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)    
*          Podniková informatika                                       (Bc., PS, 3)     
*          Regionální rozvoj a cestovní ruch                        (Bc., PS, KS, 3)    
*          Veřejná ekonomika a správa                               (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Ekonomie                                               (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Finance                                            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Hospodářská politika                                        (Ing., PS, 2)    
*          Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                   (Ing., PS, 2)    
*          Matematické a statistické metody v ekonomii                 (Ing., PS, 2)    
*          Podniková ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Regionální rozvoj a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
*          Veřejná ekonomika a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta informatiky (FI)                                                 53,6 %         
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
*          Informatika                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Informatika ve vzdělávání                                   (Bc., PS, 3)     
*          Programování a vývoj aplikací                               (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Řízení softwarových systémů a služeb                       (Mgr., PS, 2)     
*          Teoretická informatika                                     (Mgr., PS, 2)     
*          Učitelství informatiky pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)     
*          Umělá inteligence a zpracování dat                         (Mgr., PS, 2)     
*          Vizuální informatika                                       (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sociálních studií (FSS)                                          37,4 %         
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Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz                                                
Bakalářské studium                                                                      
*          Bezpečnostní a strategická studia                           (Bc., PS, 3)     
*          Environmentální studia                                      (Bc., PS, 3)     
*          Evropská studia                                             (Bc., PS, 3)     
*          Mediální studia a žurnalistika                              (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy                                          (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy a evropská politika                      (Bc., PS, 3)     
*          Politologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Psychologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Sociální antropologie                                       (Bc., PS, 3)     
*          Sociální práce                                           (Bc., PS, KS, 3)    
*          Sociologie                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Veřejná a sociální politika a lidské zdroje                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Bezpečnostní a strategická studia                          (Mgr., PS, 2)     
*          Energetická bezpečnost                                  (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Environmentální studia                                     (Mgr., PS, 2)     
*          European Politics                                          (Mgr., PS, 2)     
*          Evropská studia                                            (Mgr., PS, 2)     
*          Evropské vládnutí                                       (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Joint Master Programme in International Relations:                           
           Europe from the Visegrad Perspective                    (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Konfliktní a demokratická studia                         (Mgr., PS, 2) AJ    
*          Kulturní sociologie                                     (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Mezinárodní vztahy                                         (Mgr., PS, 2)     
*          Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Politologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Sociální práce                                          (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Sociologie                                                 (Mgr., PS, 2)     
*          Společný mezinárodní program kulturní sociologie        (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Veřejná politika a lidské zdroje                           (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sportovních studií (FSPS)                                        38,5 %         
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
*          Osobní a kondiční trenér                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)     
*          Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek         (Mgr., KS, 2)     
*          Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie              (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Management sportu                                       (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                   70 %         
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                      
*          Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/                
           Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/                                      
           Španělský jazyk a literatura                                (Bc., PS, 3)     
*          Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/                                
           Polská/Ruská/Ukrajinská studia                              (Bc., PS, 3)     
*          Archeologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Archivnictví                                                (Bc., PS, 3)     
*          Baltistika                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny starověku                                            (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny umění                                                (Bc., PS, 3)     
*          Divadelní studia                                            (Bc., PS, 3)     
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*          Estetika                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Etnologie                                                (Bc., PS, KS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
*          Filozofie                                                   (Bc., PS, KS, 3)  
B7310      Filologie                                                       (Bc., PS, 3)  
*          Historie                                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*          Hudební věda                                                (Bc., PS, KS, 3)  
*          Informační studia a knihovnictví                            (Bc., PS, KS, 3)  
*          Japanistika                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Klasická archeologie                                            (Bc., PS, 3)  
*          Muzeologie                                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Obecná jazykověda                                               (Bc., PS, 3)  
*          Obecná teorie a dějiny umění a kultury                      (Bc., PS, KS, 3)  
*          Pedagogika                                                      (Bc., PS, 3)  
*          Počítačová lingvistika                                          (Bc., PS, 3)  
*          Pomocné vědy historické                                         (Bc., PS, 3)  
*          Psychologie                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Religionistika                                              (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sdružená uměnovědná studia                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sociální pedagogika a poradenství                               (Bc., PS, 3)  
*          Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury               (Bc., PS, KS, 3)  
*          Teorie interaktivních médií                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*          Vietnamistika                                                   (Bc., PS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                           
*          Andragogika                                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Archivnictví                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský jazyk a literatura (Mgr., PS, 2)  
*          Čínská/Ruská studia                                            (Mgr., PS, 2)  
*          Dějiny umění                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Etnologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7310      Filologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N6101      Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
*          Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7105      Historické vědy                                                (Mgr., PS, 2)  
*          Historie                                                       (Mgr., PS, 2)  
*          Informační studia a knihovnictví                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Literatura a mezikulturní komunikace                           (Mgr., PS, 2)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                       
kód       název programu                                          forma studia       
*         Nordistika - odbornost pro praxi                           (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                  (Mgr., PS, KS, 2)  
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Počítačová lingvistika                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Pomocné vědy historické                                    (Mgr., PS, 2)   
*         Překladatelství románských a germánských jazyků            (Mgr., PS, 2)   
*         Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Religionistika                                             (Mgr., PS, 2)   
*         Slavistika                                                 (Mgr., PS, 2)   
*         Sociální pedagogika a poradenství                          (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                   25,6 %       
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz                                         
Bakalářské studium                                                                   
*         Dentální hygiena                                            (Bc., PS, 3)   
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*         Fyzioterapie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                    (Bc., PS, 3)   
*         Nutriční terapie                                            (Bc., PS, 3)   
*         Optika a optometrie                                         (Bc., PS, 3)   
*         Ortoptika                                                   (Bc., PS, 3)   
B5341     Ošetřovatelství                                             (Bc., PS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                           (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)   
*         Zdravotnické záchranářství                                  (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M5103     Všeobecné lékařství                                 (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M5111     Zubní lékařství                                     (MDDr., PS, 5) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                       
*         Intenzivní péče                                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Optometrie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                              (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                               51,7 %       
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz                                               
Bakalářské studium                                                                   
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/  
          Hudební výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/                           
          Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/                   
          Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/           
          Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a vizuální tvorba/                      
          Zeměpis se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., PS, KS, 3)  
B0231A090003*    Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost           (Bc., PS, 3)   
*         Logopedie                                                (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                               (Bc., PS, KS, 3)  
B7531     Předškolní a mimoškolní pedagogika                       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Sociální pedagogika a volný čas                             (Bc., PS, 3)   
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)  
B7505     Vychovatelství                                              (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                       
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
N7504     Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, KS, 2)  
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                                 45,9 %       
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                   
*         Mezinárodněprávní obchodní studia                           (Bc., KS, 3)   
*         Obchodněprávní studia                                                      
                                                                      (Bc., KS, 3)   
*         Teorie a praxe trestního a správního procesu                (Bc., KS, 3)   
*         Veřejná správa                                              (Bc., KS, 3)   
*         Vyšší justiční úředník                                      (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
*         Právo a právní věda                                        (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Veřejná správa                                             (Mgr., KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                              74 %       
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                   
*         Antropologie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                    (Bc., PS, KS, 3)  
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*         Biochemie                                                   (Bc., PS, 3)   
*         Ekologická a evoluční biologie                              (Bc., PS, 3)   
*         Experimentální a molekulární biologie                       (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika - nanotechnologie                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Geografie a kartografie                                     (Bc., PS, 3)   
*         Geologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Chemie                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3)   
*         Lékařská genetika a molekulární diagnostika                 (Bc., PS, 3)   
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Bc., PS, 3)   
*         Matematika                                                  (Bc., PS, 3)   
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Antropologie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Aplikovaná geografie a geoinformatika                      (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná matematika                                      (Mgr., PS, 2)   
*         Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
          - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika   (Mgr., PS, 2)     
*         Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)     
*         Biologie člověka                                            (Mgr., PS, 2)     
*         Botanika                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie rostlin                             (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie živočichů a imunologie              (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzická geografie                                           (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
N1701     Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Geoenvironmentální rizika a sanace                      (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Geografická kartografie a geoinformatika                    (Mgr., PS, 2)     
*         Geologie                                                (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2)     
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Mgr., PS, 2)     
*         Matematika                                                  (Mgr., PS, 2)     
*         Mikrobiologie                                               (Mgr., PS, 2)     
*         Molekulární biologie a genetika                             (Mgr., PS, 2)     
*         Ochrana přírody                                             (Mgr., PS, 2)     
*         Radiologická fyzika                                         (Mgr., PS, 2)     
*         Sociální geografie a regionální rozvoj                      (Mgr., PS, 2)     
*         Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/                    
          matematiky pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)     
*         Zoologie                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Mgr., PS, 2)     
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)                                                   
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz                            
Agronomická fakulta (AF)                                                   86 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B4112     Agrobiologie                                             (Bc., PS, KS, 3)     
B2901     Chemie a technologie potravin                                (Bc., PS, 3)     
B4152     Rostlinolékařství                                            (Bc., PS, 3)     
B2826     Technologie odpadů                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B4106     Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
B4103     Zootechnika                                                  (Bc., PS, 3)     
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Navazující magisterské studium                                                          
N4102     Fytotechnika                                                (Ing., PS, 2)     
N2901     Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, 2)     
N4152     Rostlinolékařství                                           (Ing., PS, 2)     
N2826     Technologie odpadů                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N4106     Zemědělská specializace                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4101     Zemědělské inženýrství                                      (Ing., PS, 2)     
N4103     Zootechnika                                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)              70,3 %         
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz              
Bakalářské studium                                                                      
B6702     Mezinárodní teritoriální studia                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6214     Regionální rozvoj                                       (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6702     Mezinárodní teritoriální studia                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N6214     Regionální rozvoj                                      (Ing., PS, 2) i v AJ       
 
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)                               
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz                         
Bakalářské studium                                                    
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B4156  Technické znalectví a pojišťovnictví     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4160  Technické znalectví a expertní inženýrství (Ing., KS, 2)       
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)                  97,6 %            
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz                         
Bakalářské studium                                                    
B4166  Arboristika                              (Bc., PS, KS, 3)      
B8213  Design nábytku                              (Bc., PS, 3)       
B3341  Dřevařství                               (Bc., PS, KS, 3)      
B3915  Krajinářství                                (Bc., PS, 3)       
B4132  Lesnictví                                (Bc., PS, KS, 3)      
B3302  Nábytek                                     (Bc., PS, 3)       
B3305  Stavby na bázi dřeva                        (Bc., PS, 3)       
Navazující magisterské studium                                        
N8213  Design nábytku                             (Ing., PS, 2)       
N3301  Dřevařské inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)     
N4158  European Forestry                        (Ing., PS, 2) AJ      
N3914  Krajinné inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
N4107  Lesní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2)     
N3303  Nábytkové inženýrství                      (Ing., PS, 2)       
N3305  Stavby na bázi dřeva                       (Ing., PS, 2)       
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                   92,1 %            
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz                    
Bakalářské studium                                                    
B6208  Ekonomika a management               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202  Hospodářská politika a správa           (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3902  Inženýrská informatika                      (Bc., PS, 3)       
B6209  Systémové inženýrství a informatika     (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202  Hospodářská politika a správa        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3902  Inženýrská informatika                     (Ing., PS, 2)       
N6209  Systémové inženýrství a informatika     (Ing., PS, 2) i v AJ   
Zahradnická fakulta (ZF)                            72,9 %                
 
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz      
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Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
Bakalářské studium                                                                
B4171     Floristická tvorba                                    (Bc., PS, KS, 3)  
          Realizace a správa zeleně                             (Bc., PS, KS, 3)  
          Krajinářská architektura                                 (Bc., PS, 4)   
B4108     Zahradnické inženýrství                               (Bc., PS, KS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                    
N4168     Horticultural Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ  
N4109     Zahradní a krajinářská architektura                      (Ing., PS, 2)  
N4108     Zahradnické inženýrství                              (Ing., PS, KS, 2)  
Ostravská univerzita (OU)                                                         
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz                                       
Fakulta sociálních studií (FSS)                                      37,1 %       
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                
B6731     Sociální politika a sociální práce                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Zdravotně-sociální péče                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N6731     Sociální politika a sociální práce                  (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Zdravotně-sociální péče a rehabilitace                  (Mgr., KS, 2)   
Fakulta umění (FU)                                                     47 %       
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                
B8201     Hudební umění                                           (BcA., PS, 3)   
B8206     Výtvarná umění                                          (BcA., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N8201     Hudební umění                                          (MgA., PS, 2)    
N8206     Výtvarná umění                                         (MgA., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                             43,9 %       
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3)  
*         Český jazyk a literatura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Dějiny umění                                             (Bc., PS, 3)   
*         English Philology                                     (Bc., PS, 3) AJ   
*         Filozofie                                             (Bc., PS, KS, 3)  
*         Historie                                                 (Bc., PS, 3)   
*         Latinský jazyk a kultura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Psychologie                                              (Bc., PS, 3)   
*         Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*         Základy společenských věd                                (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie   (Mgr., PS, 2)   
*         Český jazyk a literatura                                (Mgr., PS, 2)   
*         Čeština pro cizince                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Dějiny umění                                            (Mgr., PS, 2)   
*         English Philology                                    (Mgr., PS, 2) AJ   
*         Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Historie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Latinský jazyk a kultura středověku                     (Mgr., PS, 2)   
*         Středoevropská historická studia se zaměřením na české,                 
          polské a slovenské dějiny                               (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                28,7 %       
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                
B5341     Ošetřovatelství                                       (Bc., PS, KS, 3)  
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B5349     Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                         (Bc., PS, KS, 3)  
B5347     Veřejné zdravotnictví                                    (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                               
M5103     Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                    
N5341     Ošetřovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N5347     Veřejné zdravotnictví                                   (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                            34,8 %       
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz                       
Bakalářské studium                                                                
*         Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/       
          Matematika/Občanská výchova/Odborné předměty/Psychologie/               
          Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke zdraví/    
          Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy                     
          a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                            (Bc., PS, KS, 3)  
B7507     Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)  
B7506     Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
B7401     Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
M7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
N7507     Specializace v pedagogice                           (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506     Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro 2. stupeň ZŠ                         (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
N7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501     Vychovatelství                                      (Mgr., PS, KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                         54,2 %       
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná informatika                                (Bc., PS, KS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód      název programu                                    forma studia         
*        Biologie                                              (Bc., PS, 3)     
B1601    Ekologie a ochrana prostředí                          (Bc., PS, 3)     
*        Fyzika                                                (Bc., PS, 3)     
B1301    Geografie                                          (Bc., PS, KS, 3)    
*        Geografie                                             (Bc., PS, 3)     
B1407    Chemie                                                (Bc., PS, 3)     
B1801    Informatika                                           (Bc., PS, 3)     
*        Matematika                                            (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                  
N1702    Aplikovaná fyzika                                    (Mgr., PS, 2)     
*        Biologie                                             (Mgr., PS, 2)     
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                         (Mgr., PS, 2)     
N1301    Geografie                                            (Mgr., PS, 2)     
N1407    Chemie                                               (Mgr., PS, 2)     
N1801    Informatika                                       (Mgr., PS, KS, 2)    
*        Matematika                                           (Mgr., PS, 2)     
*        Učitelství pro střední školy                         (Mgr., PS, 2)     
Slezská univerzita v Opavě (SU)                                                 
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz                                     
Fakulta veřejných politik (FVP)                                  72,3 %         
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz                          
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Bakalářské studium                                                              
B5341    Ošetřovatelství                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6731    Sociální politika a sociální práce                 (Bc., PS, KS, 3)    
B7507    Specializace v pedagogice                          (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                  
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF)                         64,5 %         
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B1702    Aplikovaná fyzika                                     (Bc., PS, 3)     
B1802    Aplikovaná informatika                             (Bc., PS, KS, 3)    
B7109    Archeologie                                           (Bc., PS, 3)     
B8203    Dramatická umění                                     (BcA., PS, 3)     
B8204    Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., KS, 3)     
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B1701    Fyzika                                                (Bc., PS, 3)     
B6503    Gastronomie, hotelnictví a turismus                   (Bc., PS, 3)     
B7105    Historické vědy                                       (Bc., PS, 3)     
B7201    Informační studia a knihovnictví                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                  
N7109    Archeologie                                          (Mgr., PS, 2)     
N8203    Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2)     
N8204    Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (MgA., KS, 2)     
N7310    Filologie                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N1701    Fyzika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N7106    Historická studia                                    (Mgr., PS, 2)     
N7105    Historické vědy                                      (Mgr., PS, 2)     
N7201    Informační studia a knihovnictví                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801    Informatika                                      (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N7504    Učitelství pro střední školy                         (Mgr., KS, 2)         
 
Matematický ústav v Opavě (MÚ)                                                              
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                          
B1101     Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1101     Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)                                            82 %        
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                          
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Bc., PS, 3)    
*         Cestovní ruch a turismus                                          (Bc., PS, 3)    
B6208     Ekonomika a management                                        (Bc., PS, KS, 3)    
*         Finance a účetnictví                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6202     Hospodářská politika a správa                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B6209     Systémové inženýrství a informatika                           (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Ing., PS, 2)   
N6208     Ekonomika a management                                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                                 (Ing., PS, KS, 2)   
*         Manažerská informatika                                        (Ing., PS, KS, 2)   
Technická univerzita v Liberci (TUL)                                                        
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz                                             
Ekonomická fakulta (EF)                                                       86,8 %        
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz                                         
Bakalářské studium                                                                          
B6208     Ekonomika a management                                            (Bc., PS, 3)    
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*         Podniková ekonomika                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B6209     Systémové inženýrství a informatika                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                              
          Hospodářská politika v globálním prostředí                       (Ing., PS, 2)    
          Podniková ekonomika                                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6209     Systémové inženýrství a informatika                               (Ing., PS, 2)   
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)                 80,6 %        
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                              
 
B3901   Aplikované vědy v inženýrství                     (Bc., PS, 3)  
B0613A140005* Informační technologie                      (Bc., PS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód     název programu                                 forma studia           
B0714A270001* Mechatronika                                (Bc., PS, 3)        
B0719A130001* Nanotechnologie                             (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3901   Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, 2)       
N2612   Elektrotechnika a informatika                     (Ing., PS, 2)       
        Mechatronics                                    (Ing., PS, 2) AJ      
N0719A270001* Nanotechnologie                             (Ing., PS, 2)       
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)           73,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B7310   Filologie                                         (Bc., PS, 3)        
B1701   Fyzika                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1301   Geografie                                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7106   Historická studia                                 (Bc., PS, 3)        
B1407   Chemie                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1801   Informatika                                    (Bc., PS, KS, 3)       
B1101   Matematika                                     (Bc., PS, KS, 3)       
B7508   Sociální práce                                    (Bc., KS, 3)        
B7507   Specializace v pedagogice                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7506   Speciální pedagogika                           (Bc., PS, KS, 3)       
B7401   Tělesná výchova a sport                           (Bc., PS, 3)        
B7505   Vychovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)       
Magisterské studium                                                           
M7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 5)       
Navazující magisterské studium                                                
N1103   Aplikovaná matematika                            (Mgr., PS, 2)        
N1701   Fyzika                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N7105   Historické vědy                                  (Mgr., PS, 2)        
N1407   Chemie                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N1101   Matematika                                    (Mgr., PS, KS, 2)       
N7508   Sociální práce                                (Mgr., PS, KS, 2)       
N7506   Speciální pedagogika                          (Mgr., PS, KS, 2)       
N7401   Tělesná výchova a sport                          (Mgr., PS, 2)        
N7504   Učitelství pro střední školy                  (Mgr., PS, KS, 2)       
N7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 2)       
N7505   Vychovatelství                                   (Mgr., PS, 2)        
Fakulta strojní (FS)                                         100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B2301   Strojní inženýrství                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N2301   Strojní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta textilní (FT)                                       98,8 %            
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Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B3107   Textil                                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N3957   Průmyslové inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N3106   Textilní inženýrství                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta umění a architektury (FA)                             50 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3501   Architektura a urbanismus                         (Bc., PS, 4)        
B8208   Design                                           (BcA., PS, 4)        
B8206   Výtvarná umění                                   (BcA., PS, 4)        
Navazující magisterské studium                                                
N3501   Architektura a urbanismus                 (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
N8208   Design                                           (MgA., PS, 2)        
N8206   Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)        
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                          100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3944   Biomedicínská technika                            (Bc., PS, 3)        
B5341   Ošetřovatelství                                (Bc., PS, KS, 3)       
B5345   Specializace ve zdravotnictví                     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3963   Biomedicínské inženýrství                         (Ing., PS, 2)       
Univerzita Hradec Králové (UHK)                                               
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz                        
Fakulta informatiky a managementu (FIM)                     67,1 %            
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B1802   Aplikovaná informatika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6208   Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)       
B0688A140001* Informační management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N1802   Aplikovaná informatika                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N0688A140001* Informační management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N6209   Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Filozofická fakulta (FF)                                    74,3 %            
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz                     
Bakalářské studium                                                            
B0222A120009* Archeologie                                 (Bc., PS, 3)        
B6101   Filozofie                                         (Bc., PS, 3)        
B0222A120001* Historické vědy                          (Bc., PS, KS, 3)       
B7105   Historické vědy                                   (Bc., PS, 3)        
B6701   Politologie                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B0923P240001* Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)       
*       Sociologie                                        (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                              
kód      název programu                                 forma studia        
B3928    Technická podpora humanitních věd               (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N7109    Archeologie                                       (Mgr., PS, 2)    
N0223A100001* Filozofie                                    (Mgr., PS, 2)    
N7105    Historické vědy                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N0222A120001* Historie                                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702    International Area Studies                     (Mgr., PS, 2) AJ    
N0223A100002* Philosophy                                (Mgr., PS, 2) AJ    
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N6701    Politologie                                    (Mgr., PS, KS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                     56,4 %        
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz                      
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7507    Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7506    Speciální pedagogika                            (Bc., PS, KS, 3)   
B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy              (Bc., PS, KS, 3)   
B7505    Vychovatelství                                  (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                         
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol  (Mgr., PS, KS, 5)   
M7503    Učitelství pro základní školy                  (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                              
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením                     
              na děti se speciálními potřebami          (Mgr., PS, KS, 2)   
N7507    Specializace v pedagogice                      (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504    Učitelství pro střední školy                      (Mgr., PS, 2)    
N7503    Učitelství pro základní školy                     (Mgr., PS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                  69,7 %        
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B1501    Biologie                                           (Bc., PS, 3)    
*        Biologie a ekologie                                (Bc., PS, 3)    
*        Finanční a pojistná matematika                     (Bc., PS, 3)    
B1701    Fyzika                                          (Bc., PS, KS, 3)   
*        Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)   
*        Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1407    Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1101    Matematika                                         (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                              
N1501    Biologie                                          (Mgr., PS, 2)    
*        Biologie a ekologie                               (Mgr., PS, 2)    
N1701    Fyzika                                         (Mgr., PS, KS, 2)   
*        Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1407    Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1101    Matematika                                        (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)                 
 Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz                      
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                             72,8 %        
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz                        
Bakalářské studium                                                          
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)   
B6202    Hospodářská politika a správa                   (Bc., PS, KS, 3)   
B6731    Sociální politika a sociální práce              (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, 2)    
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                            82 %         
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B3907    Energetika                                      (Bc., PS, KS, 3)   
B3911    Materiálové vědy                                   (Bc., PS, 3)    
B2303    Strojírenská technologie                        (Bc., PS, KS, 3)   
B2341    Strojírenství                                   (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N3907    Energetika                                     (Ing., PS, KS, 2)   
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N3911    Materiálové vědy                                  (Ing., PS, 2)    
N2341    Strojírenská technologie                       (Ing., PS, KS, 2)   
N2341    Strojírenství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta umění a designu (FUD)                                  56 %         
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B8206    Výtvarná umění                                    (BcA., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                              
*        Design                                           (MgA., PS, 2)     
*        Výtvarná umění                               (MgA., PS, 2) i v AJ  
N8206    Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)     
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                           68,4 %        
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz                       
Bakalářské studium                                                          
B5341    Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B5349    Porodní asistence                                  (Bc., PS, 3)    
B5345    Specializace ve zdravotnictví                   (Bc., PS, KS, 3)   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                             81,9 %        
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B1601    Ekologie a ochrana prostředí                    (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                   (Ing., PS, KS, 2)       
 
Filozofická fakulta (FF) 92,8 %      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz                                       
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6101     Filozofie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6107     Humanitní studia                                             (Bc., PS, 3)    
B6701     Politologie                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7310     Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107     Humanitní studia                                            (Mgr., PS, 2)    
N0231A090012*    Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2)    
N6701     Politologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
Pedagogická fakulta (PDF)                                                70,5 %        
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz                                     
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)    
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B7401     Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)    
M7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7507     Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, KS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7401     Tělesná výchova a sport                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)    
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             81,7 %        
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České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B1702     Aplikovaná fyzika                                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1802     Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1501     Biologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                  (Bc., PS, 3)    
B1101     Matematika                                                   (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1501     Biologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N1701     Fyzika                                             (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N1101     Matematika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N3942     Nanotechnologie                                        (Mgr., PS, 2) i v AJ  
Univerzita Karlova (UK)                                                                
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz                                          
1. lékařská fakulta (1. LF)                                              35,1 %        
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B0910P36A3* Adiktologie                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B0915P36A9* Ergoterapie                                                (Bc., PS, 3)    
B0910P36A12* Nutriční terapie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                            (Bc., PS, 3)    
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0911A35A14*     Dentistry                                       (MDDr., PS, 5) AJ     
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
M0911A35A13*     Zubní lékařství                                    (MDDr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                         
N0910A36A8   Adiktologie                                              (Mgr., KS, 2)    
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., KS, 2)    
2. lékařská fakulta (2. LF)                                                18 %        
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                     
B0915P36A362*    Fyzioterapie                                          (Bc., PS, 3)    
B0913P36A488*    Pediatrické ošetřovatelství                           (Bc., KS, 3)    
B0913P36A489*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2)    
3. lékařská fakulta (3. LF)                                              21,3 %        
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz                                             
Bakalářské studium                                                                     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
B0913P36A687*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N0913P36A667*    Intenzivní péče                                      (Mgr., PS, 2)    
Evangelická teologická fakulta (ETF)                                     61,5 %        
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                     
B0923P24A730*    Pastorační a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)    
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B6141     Teologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                                forma studia        
N0221A10A498*      Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika     (Mgr., PS, KS, 2)    
N6141      Teologie                                                (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studií (FHS)                                                63,2 %       
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz                                                   
Bakalářské studium                                                                           
B0288A120001*      Liberal Arts and Humanities                            (Bc., PS, 3) AJ    
B0288A25A36*       Studium humanitní vzdělanosti                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0314A25A46*       Antropologická studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0222A120002*      Dějiny moderní evropské kultury                          (Mgr., PS, 2)    
N0232A18A65*       Elektronická kultura a sémiotika                         (Mgr., PS, 2)    
N0223A10A49*       Filosofie v kontextu humanitních věd                     (Mgr., PS, 2)    
N6101      Filozofie                                                     (Mgr., PS, 2) NJ    
N0314A250002*      Historical Sociology                                  (Mgr., PS, 2) AJ    
N0314A250001*      Historická sociologie                                (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107      Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N6107      Humanitní studia                                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N0929A24A51*       Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických                          
                   organizacích                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0521A25A44*       Sociální a kulturní ekologie                             (Mgr., PS, 2)    
Fakulta sociálních věd (FSV)                                                    37,8 %       
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz                                     
Bakalářské studium                                                                           
B0312A20A136*      Česko-německá studia                                       (Bc., PS, 3)   
B6201      Ekonomické teorie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ  
B0388A18A140*      Komunikační studia                                         (Bc., PS, 3)   
B0312A20A125*      Politics, Philosophy and Economics                     (Bc., PS, 3) AJ    
B0312A20A123*      Politologie a mezinárodní vztahy                           (Bc., PS, 3)   
B0312A20A124*      Politologie a veřejná politika                             (Bc., PS, 3)   
B0314A25A138*      Sociologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B0314A25A137*      Sociologie a sociální politika                             (Bc., PS, 3)   
B0312A20A126*      Teritoriální studia                                   (Bc., PS, DS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                               
N0312A20A147*      Balkan, Eurasian and Central European Studies         (Mgr., PS, 2) AJ    
N6201      Ekonomické teorie                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A151*      European Politics and Society:                                            
                   Vaclav Havel Joint Master Programme                      (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A144*      Geopolitical Studies                                     (Mgr., PS, 2)    
N0312A25A143*      International Economic and Political Studies             (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A148*      Master in Area Studies                                   (Mgr., PS, 2)    
N7202      Mediální a komunikační studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0388A18A154*      Mediální studia                                          (Mgr., DS, 2)    
N0312A20A150*      Německá a středoevropská studia /                                         
                   Deutsche und Mitteleuropäische Studien                   (Mgr., PS, 2)    
N6701      Politologie                                                 (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A142*      Politologie                                              (Mgr., PS, 2)    
N0314A25A155*      Society, Communication and Media                         (Mgr., PS, 2)    
N6703      Sociologie                                              (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N0312A20A145*      Teritoriální studia                                      (Mgr., PS, 2)    
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)                                         36,5 %       
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0114A28A20*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
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                   se specifickými potřebami                              (Bc., PS, KS, 3)   
B1014A280005*      Coach                                                  (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A694*      Fitness Coach                                          (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A689*      Kondiční trenér                                        (Bc., PS, KS, 3)   
B0011A28A23*       Management tělesné výchovy a sportu                        (Bc., PS, 3)   
B5345      Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B0114A30A98*       Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání    (Bc., PS, KS, 3)    
B1014A28A688*      Trenér                                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B0114A28A27*       Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport                             
                   se zaměřením na vzdělávání                                                
                                                                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0114A28A24*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N0011A28A26*       Management tělesné výchovy a sportu                      (Mgr., PS, 2)    
N0223A28A134*      Master of Arts in Sports Ethics and Integrity         (Mgr., PS, 2) AJ    
N5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0114A30A29*       Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A100*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A133*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy          (Mgr., PS, 2) AJ    
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF)                                    78,3 %       
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz                           
Bakalářské studium                                                                           
B0914A36A106*      Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví               (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                         (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                               
N5207      Zdravotnická bioanalytika                                        (Mgr., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                        35,5 %       
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0111A19A331*      Andragogika a personální řízení                            (Bc., PS, 3)   
B7311      Anglistika - amerikanistika                                        (Bc., PS, 3)   
B0222A12A329*      Archeologie pravěku a středověku                           (Bc., PS, 3)   
B0220A09A333*      Blízkovýchodní studia                                      (Bc., PS, 3)   
B0231A090001*      Bohemistika pro cizince                                    (Bc., PS, 3)   
B0232A090001*      Český jazyk a literatura                                   (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód       název programu                                        forma studia        
B7312     Čeština v komunikaci neslyšících                           (Bc., PS, 3)   
B0223A32A337*    Estetika                                            (Bc., PS, 3)   
B0220A25A341*    Etnologie a kulturní antropologie                   (Bc., PS, 3)   
B7310     Filologie                                                  (Bc., PS, 3)   
B0220A09A332*    Hebraistika a židovská studia                       (Bc., PS, 3)   
B7105     Historické vědy                                            (Bc., PS, 3)   
B0222A12A321*    Historie                                            (Bc., PS, 3)   
B7201     Informační studia a knihovnictví                       (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A09A322*    Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení        (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6701     Politologie                                                (Bc., PS, 3)   
B7313     Překladatelství a tlumočnictví                             (Bc., PS, 3)   
B7701     Psychologie                                                (Bc., PS, 3)   
B0231A09A348*    Ruský jazyk a literatura                            (Bc., PS, 3)   
B0231A09A343*    Řecká a latinská studia                             (Bc., PS, 3)   
B0923A24A317*    Sociální práce                                      (Bc., PS, 3)   
B0314A25A326*    Sociologie                                          (Bc., PS, 3)   
B0231A09A345*    Středoevropská studia                               (Bc., PS, 3)   
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B0322P12A334*    Veřejná správa a spisová služba                     (Bc., PS, 3)   
B0232A09A323*    Východoevropská studia                              (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0111A19A318*    Andragogika a personální řízení                    (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A330*    Archeologie pravěku a středověku                   (Mgr., PS, 2)   
N0220A12A339*    Blízkovýchodní studia                              (Mgr., PS, 2)   
N0213A32A303*    Dějiny umění                                       (Mgr., PS, 2)   
N0215A32A319*    Divadelní věda                                     (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A346*    Egypt a Přední východ ve starověku                 (Mgr., PS, 2)   
N0220A25A342*    Etnologie a kulturní antropologie                  (Mgr., PS, 2)   
N7310     Filologie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N7105     Historické vědy                                           (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A296*    Iberoamerikanistika                                (Mgr., PS, 2)   
N0322A18A324*    Informace, média a knižní kultura              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0231A09A525*    Italianistika                                      (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N7501     Pedagogika                                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N7313     Překladatelství a tlumočnictví                            (Mgr., PS, 2)   
N0231A09A344*    Řecká a latinská studia                            (Mgr., PS, 2)   
N0923A24A316*    Sociální práce                                     (Mgr., PS, 2)   
N0314A25A327*    Sociologie                                         (Mgr., PS, 2)   
N0300A18A297*    Studia nových médií                                (Mgr., PS, 2)   
N0322P12A335*    Veřejná správa a spisová služba                    (Mgr., PS, 2)   
N0232A09A338*    Východoevropská studia                             (Mgr., PS, 2)   
Husitská teologická fakulta (HTF)                                      73,3 %       
Pacovská 350/4, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B0223A100001*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice  (Bc., PS, 3)   
B0221A10A253*    Husitská teologie                               (Bc., PS, KS, 3)   
B0221RA100001* Judaistika                                            (Bc., PS, 3)   
B0114A10A211*    Náboženství a základy společenských věd                            
                 se zaměřením na vzdělávání                          (Bc., PS, 3)   
B0221A100002*    Religionistika                                      (Bc., PS, 3)   
B0923A240001*    Sociální a charitativní práce                       (Bc., PS, 3)   
B0111P19A226*    Sociální pedagogika                                 (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A100003*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2)   
N0221A10A255*    Husitská teologie                              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0221A100001*    Judaistika                                         (Mgr., PS, 2)   
N0221A100002*    Religionistika                                     (Mgr., PS, 2)   
N0923A240001*    Sociální a charitativní práce                      (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 2)   
N0114A10A212*    Učitelství náboženství a základů společenských věd                 
                 pro střední školy                                  (Mgr., PS, 2)   
Katolická teologická fakulta (KTF)                                     79,1 %       
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                  
B0222A12533* Dějiny evropské kultury                                 (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A10A563*    Aplikovaná etika                                   (Mgr., KS, 2)   
N0222A12A534*    Dějiny evropské kultury                            (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., KS, 2)   
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Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)                               27,1 %       
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                  
B5341     Ošetřovatelství                                            (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M0911A35A259*    Dentistry                                     (MDDr., PS, 5) AJ    
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A219*    Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5)    
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)                                         18,2 %       
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz                                             
Magisterské studium                                                                 
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A1* Zubní lékařství                                       (MDDr., PS, 5)    
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)                                    72,2 %       
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B0613A14A203*    Computer Science                                   (Bc., PS, 3) AJ    
B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání       (Bc., PS, 3)    
B0542A170001*    Finanční matematika                                   (Bc., PS, 3)    
B0533A110001*    Fyzika                                                (Bc., PS, 3)    
B0533A11A207*    Fyzika se zaměřením na vzdělávání                     (Bc., PS, 3)    
B0613A14A202*    Informatika                                           (Bc., PS, 3)    
B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B0541A17A222*    Matematické modelování                                (Bc., PS, 3)    
B0541A170003*    Matematika pro informační technologie                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17A213*    Matematika se zaměřením na vzdělávání                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17178*     Obecná matematika                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1701     Fyzika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1101     Matematika                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF)                              40 %        
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                     
B7701     Psychologie                                                  (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B0111A19A285*    Školský management                                    (Bc., KS, 3)    
B7505     Vychovatelství                                               (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0113A30A290*    Učitelství pro 1. stupeň základní školy          (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0110A19A288*    Andragogika a management vzdělávání                  (Mgr., KS, 2)    
N0222A12A289*    Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)    
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N7701     Psychologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Právnická fakulta (PF)                                                   29,8 %        
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz                                 
Magisterské studium                                                                    
M0421A220002*    Právo a právní věda                                  (Mgr., PS, 5)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             68,8 %        
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
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B0532A33A201*    Aplikovaná geografie                                  (Bc., PS, 3)    
B1406     Biochemie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0519A14A186*    Bioinformatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1501     Biologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0314A33A182*    Demografie                                            (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                 (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0114A330001*    Geografie se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B1201     Geologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0532A33A181*    Geotechnologie                                        (Bc., PS, 3)    
B3975     Hydrologie a hydrogeologie                                   (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B0531A13A183*    Chemie                                                (Bc., PS, 3)    
B0531A13A185*    Chemie a fyzika materiálů                             (Bc., PS, 3)    
B1413     Klinická a toxikologická analýza                             (Bc., PS, 3)    
B0531A13A184*    Medicinální chemie                                    (Bc., PS, 3)    
B3912     Speciální chemicko-biologické obory                          (Bc., PS, 3)    
B3976     Vědy o zemi                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1406     Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N0519A14A188*    Bioinformatika                                       (Mgr., PS, 2)    
N1501     Biologie                                              (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1303     Demografie                                                  (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N0511A03A194*    Evoluční biologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N0532A33A187*    Geobiologie                                          (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1201     Geologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N3975     Hydrologie a hydrogeologie                                  (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N0531A13A190*    Chemie a fyzika materiálů                            (Mgr., PS, 2)    
N1413     Klinická a toxikologická analýza                            (Mgr., PS, 2)    
N0531TA13A189* Medicinální chemie                                     (Mgr., PS, 2)    
N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie                        (Mgr., PS, 2)    
N0912TA33A191* Sociální epidemiologie                                 (Mgr., PS, 2)        
 
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)                         
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz                
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)       82,7 %        
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz           
Bakalářské studium                                             
*     Charitativní a sociální práce          (Bc., PS, KS, 3)  
*     Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., PS, 3)    
*     Náboženství se zaměřením na vzdělávání   (Bc., KS, 3)    
*     Sociální pedagogika                      (Bc., PS, 3)    
*     Teologická studia                        (Bc., PS, 3)    
*     Teologické nauky                         (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                            
*     Katolická teologie                       (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                 
*     Charitativní a sociální práce         (Mgr., PS, KS, 2)  
*     Sociální pedagogika                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*     Teologická studia                        (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                       forma studia       
*        Teologické nauky                                        (Mgr., KS, 2)   
*        Učitelství náboženství pro základní školy               (Mgr., KS, 2)   
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Fakulta tělesné kultury (FTK)                                       53,3 %       
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
*        Aplikovaná tělesná výchova                            (Bc., PS, KS, 3)  
*        Aplikované pohybové aktivity                          (Bc., PS, KS, 3)  
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Ochrana obyvatelstva                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*        Rekreologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
*        Trenérství a sport                                       (Bc., KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná tělesná výchova                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Aplikované pohybové aktivity                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Fyzioterapie                                            (Mgr., PS, 2)   
*        Rekreologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Tělesná výchova a sport                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Trenérství a sport                                      (Mgr., KS, 2)   
Fakulta zdravotnických věd (FZV)                                      35 %       
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                               
*        Ergoterapie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Pediatrické ošetřovatelství                              (Bc., PS, 3)   
*        Porodní asistentka                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*        Radiologická asistence                                   (Bc., PS, 3)   
*        Všeobecná sestra                                      (Bc., PS, KS, 3)  
*        Zdravotnický záchranář                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná fyzioterapie                                 (Mgr., PS, 2)   
*        Intenzivní péče v porodní asistenci                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Ošetřovatelská péče v interních oborech              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Zobrazovací technologie v radiodiagnostice           (Mgr., PS, KS, 2)  
Filozofická fakulta (FF)                                            40,7 %       
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
*        Andragogika                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/            
         Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/                  
         Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie                (Bc., PS, 3)   
*        Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3)   
*        Archeologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Archivnictví                                             (Bc., PS, 3)   
*        Czech for Foreigners                                     (Bc., PS, 3)   
*        Česká filologie se zaměřením na editorskou práci                        
         ve sdělovacích prostředcích                              (Bc., PS, 3)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                             (Bc., PS, 3)   
*        Evropská studia a diplomacie maior                       (Bc., PS, 3)   
*        Filmová studia                                           (Bc., PS, 3)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia        (Bc., PS, 3)   
*        Filozofie                                                (Bc., PS, 3)   
*        Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)   
*        Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch           (Bc., PS, 3)   
*        Judaistika. Židovská a izraelská studia maior            (Bc., PS, 3)   
*        Korejština pro hospodářskou praxi                        (Bc., PS, 3)   
*        Kulturní antropologie                                    (Bc., PS, 3)   
*        Mezinárodní vztahy a bezpečnost                          (Bc., PS, 3)   
*        Migrační studia                                       (Bc., PS, KS, 3)  
*        Muzikologie                                              (Bc., PS, 3)   
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*        Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad              (Bc., PS, 3)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Bc., PS, 3)   
*        Politická komunikace a politický marketing               (Bc., PS, 3)   
*        Politologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Psychologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Religionistika                                           (Bc., PS, 3)   
*        Řízení vzdělávacích institucí                            (Bc., KS, 3)   
*        Sociální práce                                           (Bc., KS, 3)   
*        Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*        Televizní a rozhlasová studia                            (Bc., PS, 3)   
*        Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Bc., PS, 3)   
*        Uměnovědná studia                                        (Bc., PS, 3)   
*        Žurnalistika                                             (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Andragogika                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/                    
         Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie  (Mgr., PS, 2)   
*        Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad          (Mgr., PS, 2)   
*        Archeologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Asijská studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Divadelní studia                                        (Mgr., PS, 2)   
*        Ediční a nakladatelská praxe                            (Mgr., KS, 2)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                            (Mgr., PS, 2)   
*        Evropská unie                                           (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia       (Mgr., PS, 2)   
*        Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*        Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Judaistika. Dějiny a kultura Židů                       (Mgr., PS, 2)   
*        Kulturní antropologie                                   (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
*         Mediální studia                                          (Mgr., PS, 2)  
*         Muzikologie                                              (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika                                       (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Mgr., PS, 2)  
*         Odborná francouzština pro hospodářskou praxi             (Mgr., PS, 2)  
*         Politická analýza a strategie                            (Mgr., PS, 2)  
*         Psychologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Religionistika                                           (Mgr., PS, 2)  
*         Ruština pro překladatele                                 (Mgr., PS, 2)  
*         Sociologie                                               (Mgr., PS, 2)  
*         Televizní a rozhlasová studia                            (Mgr., PS, 2)  
*         Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Mgr., PS, 2)  
*         Ukrajinská filologie                                     (Mgr., PS, 2)  
*         Vládnutí a demokracie                                    (Mgr., PS, 2)  
*         War and Peace Studies                                 (Mgr., PS, 2) AJ  
Lékařská fakulta (LF)                                                  18 %       
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz                                     
Magisterské studium                                                               
*         Všeobecné lékařství                                    (MUDr., PS, 6)   
*         Zubní lékařství                                        (MDDr., PS, 5)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                             48,5 %      
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/                
          Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/                        
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          Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/                 
          Technika a praktické činnosti/Výchova ke zdraví/Výtvarná tvorba         
          se zaměřením na vzdělávání                            (Bc., PS, KS, 3)  
*         Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy                         (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství                                        (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství a speciální pedagogika                 (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Logopedie                                                (Mgr. PS, 5)   
*         Učitelství pro 1. stupeň základní školy              (Mgr., PS, KS, 5)  
*         Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika   (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Edukace v kultuře                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Předškolní pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Řízení volnočasových aktivit                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika - dramaterapie                      (Mgr., PS, 2)  
*         Speciální pedagogika - poradenství                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol                      
          a střední školy                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/               
          informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/           
          výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol      (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ        (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství německého jazyka pro základní školy       (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností            
          pro 2. stupeň základních škol                        (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol,              
          střední školy a ZUŠ                                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy                 
          pro střední školy a 2. stupeň základních škol        (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                               39,5 %      
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                                
*         Právo ve veřejné správě                                   (Bc., PS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Právo                                                    (Mgr. PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Evropská studia se zaměřením na evropské právo           (Mgr., PS, 2)  
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                          92,2 %      
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz                            
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioanorganická chemie                                     (Bc., PS, 3)  
*         Biochemie                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Biofyzika                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Bioinformatika                                            (Bc., PS, 3)  
*         Biologie a ekologie                                       (Bc., PS, 3)  
*         Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/                       
          Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání          (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioorganická chemie a chemická biologie                   (Bc., PS, 3)  
*         Biotechnologie a genové inženýrství                       (Bc., PS, 3)  
*         Digitální a přístrojová optika                            (Bc., PS, 3)  
*         Diskrétní matematika                                      (Bc., PS, 3)  
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*         Ekologie a ochrana životního prostředí                    (Bc., PS, 3)  
*         Environmentální geologie                                  (Bc., PS, 3)  
*         Informatika                                               (Bc., PS, 3)  
*         Chemie                                                    (Bc., PS, 3)  
*         Matematika a její aplikace                                (Bc., PS, 3)  
*         Matematika-ekonomie se zaměřením                                        
          na bankovnictví / pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)  
*         Mezinárodní rozvojová a environmentální studia            (Bc., PS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                       forma studia          
*        Molekulární a buněčná biologie                           (Bc., PS, 3)      
*        Nanomateriálová chemie                                   (Bc., PS, 3)      
*        Nanotechnologie                                          (Bc., PS, 3)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                       (Bc., PS, 3)      
*        Optika a optoelektronika                                 (Bc., PS, 3)      
*        Optometrie                                               (Bc., PS, 3)      
*        Přístrojová a počítačová fyzika                          (Bc., PS, 3)      
*        Regionální geografie                                     (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Analytická chemie                                       (Mgr., PS, 2)      
*        Anorganická chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikace matematiky v ekonomii                          (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikovaná fyzika/informatika                           (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie                                     (Mgr., PS, 2)      
*        Biochemie                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Biofyzika                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie a chemická biologie                 (Mgr., PS, 2)      
*        Botanika                                                (Mgr., PS, 2)      
*        Digitální a přístrojová optika                          (Mgr., PS, 2)      
*        Diskrétní matematika                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Ekologie a ochrana životního prostředí                  (Mgr., PS, 2)      
*        Environmentální geologie                                (Mgr., PS, 2)      
*        Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2)      
*        Fytopatologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Fyzikální chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Geoinformatika                                          (Mgr., PS, 2)      
*        Hydrobiologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Informatika                                             (Mgr., PS, 2)      
*        Matematika a její aplikace                              (Mgr., PS, 2)      
*        Materiálová chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Mezinárodní rozvojová studia                            (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární a buněčná biologie                          (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární biofyzika                                   (Mgr., PS, 2)      
*        Nanotechnologie                                         (Mgr., PS, 2)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                      (Mgr., PS, 2)      
*        Ochrana a tvorba krajiny                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optika a optoelektronika                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optometrie                                              (Mgr., PS, 2)      
*        Organická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Regionální geografie                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Učitelství biologie/deskriptivní geometrie/fyziky/geografie/               
         chemie/informatiky/matematiky pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)     
*        Zoologie                                                (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Pardubice (UPCE)                                                         
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz                                      
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)                                82,5 %          
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp                                 
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Bakalářské studium                                                                  
B3709    Dopravní technologie a spoje                          (Bc., PS, KS, 3)     
B3607    Stavební inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                      
N3709    Dopravní inženýrství a spoje                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3607    Stavební inženýrství                                (Ing., PS, KS, 1,5)    
Fakulta ekonomicko-správní (FES)                                      78 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/                                 
Bakalářské studium                                                                  
*        Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3)     
*        Hospodářská politika a veřejná správa                 (Bc., PS, KS, 3)     
*        Informatika a systémové inženýrství              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                      
*        Ekonomika a management                                (Ing., PS, KS, 2)    
*        Hospodářská politika a veřejná správa            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*        Informatika a systémové inženýrství              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                           75 %          
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei                             
Bakalářské studium                                                                  
B2646    Elektrotechnika a informatika                            (Bc., PS, 3)      
B2612    Informační technologie                                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
N2612    Informační technologie                                   (Ing., PS, 2)     
N2646    Elektrotechnika a informatika                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta filozofická (FF)                                              77 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff                                   
Bakalářské studium                                                                  
B6101    Filozofie                                                (Bc., PS, 3)      
B7105    Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)      
B6107    Humanitní studia                                         (Bc., PS, 3)      
B6703    Sociologie                                               (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Anglická filologie                                      (Mgr., PS, 2)      
N6101    Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)      
N7105    Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)      
N6703    Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)      
N7507    Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, 2)      
N7503    Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta chemicko-technologická (FCHT)                                100 %          
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht                                
Bakalářské studium                                                                  
*        Analýza biologických materiálů                           (Bc., PS, 3)      
B2829    Anorganické a polymerní materiály                        (Bc., PS, 3)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Bc., PS, 3)      
B2830    Farmakochemie a medicinální materiály                  (Bc., PS, 3)      
B2802    Chemie a technická chemie                              (Bc., PS, 3)      
*        Chemie a technologie ochrany životního prostředí       (Bc., PS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                          (Bc., PS, 3)      
B3441    Polygrafie                                             (Bc., PS, 3)      
B2831    Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (Bc., PS, 3)      
B3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
*        Analýza biologických materiálů                         (Ing., PS, 2)     
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*        Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2)     
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Ing., PS, 2)     
*        Engineering of Energetics Materials                 (Ing., PS, 2) AJ     
N2807    Chemické a procesní inženýrství                        (Ing., PS, 2)     
N1407    Chemie                                                 (Ing., PS, 2)     
N2808    Chemie a technologie materiálů                         (Ing., PS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                          (Ing., PS, 2)     
N3441    Polygrafie                                             (Ing., PS, 2)     
N3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Ing., PS, 2)     
Fakulta restaurování (FR)                                         40,6 %          
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr                                      
Bakalářské studium                                                                
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                    
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                               82,2 %          
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs                                 
Bakalářské studium                                                                
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B5345    Specializace ve zdravotnictví                          (Bc., PS, 3)      
B5350    Zdravotně sociální péče                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N5341    Ošetřovatelství                                       (Mgr., PS, 2)      
N5345    Specializace ve zdravotnictví                         (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                                             
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz                                 
Fakulta aplikované informatiky (FAI)                              73,2 %          
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz                                    
Bakalářské studium                                                                
B3902    Inženýrská informatika                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N3902    Inženýrská informatika                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studí (FHS)                                   50,6 %          
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, 3) i v AJ   
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B5350    Zdravotně sociální péče                             (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                               
         Učitelství pro základní školy                         (Mgr., PS, 5)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7507    Specializace v pedagogice                          (Mgr., PS, KS, 2)     
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)                       76,4 %          
Studentské nám. 1532 , 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz                   
Bakalářské studium                                                                
B3953    Bezpečnost společnosti                                 (Bc., PS, 3)      
B2825    Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N3953    Bezpečnost společnosti                                 (Ing., PS, 2)     
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)                            46,9 %          
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)     
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B6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N6208    Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2)    
N6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)                          26,3 %          
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (BcA., PS, 3)      
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7202    Mediální a komunikační studia                 (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ   
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (MgA., PS, 2)      
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta technologická (FT)                                        77,6 %          
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
B2808    Chemie a technologie materiálů                      (Bc., PS, KS, 3)     
B2901    Chemie a technologie potravin                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                              forma studia          
N2808      Chemie a technologie materiálů                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2901      Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)     
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)                                            
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz                                                
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)                                 76,1 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                           
B4302      Veterinární hygiena a ekologie                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Magisterské studium                                                                          
M4302      Veterinární hygiena a ekologie                          (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Navazující magisterské studium                                                               
N4302      Veterinární hygiena a ekologie                            (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)                                         28,2 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M4301      Veterinární lékařství                                   (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Farmaceutická fakulta (FAF)                                                   58,5 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                 (Mgr., PS, 5 ) i v AJ    
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz                                     
Univerzitní studijní programy                                                                
Bakalářské studium                                                                           
B1701      Fyzika                                                          (Bc., PS, 3)      
B3942      Nanotechnologie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3943      Mechatronika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B3968      Aplikované vědy a technologie                              (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N1701      Fyzika                                                          (Ing., PS, 2)     
N3942      Nanotechnologie                                           (Ing., PS, 2) i v AJ    
N3943      Mechatronika                                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
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Ekonomická fakulta (EkF)                                                      81,9 %         
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz                                       
Bakalářské studium                                                                           
B6208      Ekonomika a management      (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies     
B6202      Hospodářská politika a správa                 (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance     
B6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N6208      Ekonomika a management         (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business    
N6202      Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)     
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)                                      91,3 %         
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                           
B3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                                     78 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3973      Automobilové elektronické systémy                          (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2649      Elektrotechnika                                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2647      Informační a komunikační technologie                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2660      Počítačové systémy pro průmysl 21. století                 (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2648      Projektování elektrických zařízení                          (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N2649      Elektrotechnika                                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2647      Informační a komunikační technologie                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2661      Projektování elektrických systémů a technologií             (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta materiálově-technologická (FMT)                                       89,2 %         
(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)                                     
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmt.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Bc., PS, KS, 3)      
B3923      Materiálové inženýrství                                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2109      Metalurgické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3)      
B3909      Procesní inženýrství                                            (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Ing., PS, KS, 2)     
N3923      Materiálové inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2109      Metalurgické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta stavební (FAST)                                                       74,3 %         
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz                              
Bakalářské studium                                                                           
B3502      Architektura a stavitelství                                     (Bc., PS, 4)      
B3607      Stavební inženýrství                                   (Bc., PS, KS, 4) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N3502      Architektura a stavitelství                          (Ing. arch., PS, 2) i v AJ   
N3607      Stavební inženýrství                                 (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ   
Fakulta strojní (FS)                                                          77,7 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                               
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                     forma studia            
B3907    Energetika                                        (Bc., KS, 3) i v AJ      
B2341    Strojírenství                       (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ  
B3712    Technologie letecké dopravy                         (Bc., PS, KS, 3)       



 
 

Plné znění zpráv  148 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Navazující magisterské studium                                                      
N3907    Energetika                                             (Ing., KS, 2)       
N2301    Strojní inženýrství                (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ  
Hornicko-geologická fakulta (HGF)                                   92 %            
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz                        
Bakalářské studium                                                                  
B3646    Geodezie a kartografie                              (Bc., PS, KS, 3)       
B3646    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2110    Geologické inženýrství                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2111    Hornictví                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2102    Nerostné suroviny                                   (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3646    Geodezie a kartografie                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N3654    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2110    Geologické inženýrství                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2111    Hornictví                                      (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2102    Nerostné suroviny                                  (Ing., PS, KS, 2)       
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                                               
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz                      
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)                                54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)        
*        Finance                                                (Bc., PS, 3)        
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Bc., PS, 3)        
*        Vzdělávání v ekonomických předmětech                   (Bc., PS, 3)        
*        Zdanění a daňová politika                              (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Ing., PS, 2)       
*        Finance                                                (Ing., PS, 2)       
*        Finance a oceňování podniku                            (Ing., PS, 2)       
*        Finanční inženýrství                                   (Ing., PS, 2)       
*        Master in Finance and Accounting                    (Ing., PS, 2) AJ       
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Ing., PS, 2)       
*        Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy     (Ing., PS, 2)       
*        Zdanění a daňová politika                              (Ing., PS, 2)       
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)                              60 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B1802    Aplikovaná informatika                                 (Bc., PS, 3)        
B6207    Kvantitativní metody v ekonomice                       (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
N1802    Aplikovaná informatika                         (Ing., PS, DS, 2) i v AJ    
N6207    Kvantitativní metody v ekonomice                  (Ing., PS, 2) i v AJ     
Fakulta managementu (FM)                                            96 %            
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                             (Ing., PS, KS, 2)       
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)                                64,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
*        Cestovní ruch                                          (Bc., PS, 3)        
*        International and Diplomatic Studies                 (Bc., PS, 3) AJ       
*        International Business                               (Bc., PS, 3) AJ       
*        Manažer obchodu                                        (Bc., KS, 3)        
*        Mezinárodní obchod                                     (Bc., PS, 3)        
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*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Cestovní ruch                                          (Ing., PS, 2)       
*        Economics of Globalisation and European Integration (Ing., PS, 2) AJ       
*        Evropská ekonomická integrace                          (Ing., PS, 2)       
*        International and Diplomatic Studies                (Ing., PS, 2) AJ       
*        International Business                              (Ing., PS, 2) AJ       
*        Mezinárodní obchod                                     (Ing., PS, 2)       
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Ing., PS, 2)       
*        Podnikání a právo                                      (Ing., PS, 2)       
Fakulta podnikohospodářská (FP)                                   54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ     
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2) i v AJ     
Národohospodářská fakulta (NF)                                    44,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
B6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Bc., PS, 3) i v AJ      
Navazující magisterské studium                                                      
N6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Ing., PS, 2) i v AJ     
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)                                 
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz                                
Fakulta chemické technologie (FCHT)                               74,2 %            
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz                               
Bakalářské studium                                                                  
*        Bioinformatika a chemická informatika                  (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
*          Chemie a chemické technologie                                       (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a technologie materiálů                                      (Bc., PS, 3)    
*          Chemie biomateriálů pro medicínské využití                          (Bc., PS, 3)    
*          Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl                    (Bc., PS, 3)    
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Bc., PS, 3)    
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Ing., PS, 2)   
*          Chemické technologie                                                (Ing., PS, 2)   
*          Chemie                                                              (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a technologie materiálů                                (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Membrane Materials and Process Engineering                     (Ing., PS, 2) v AJ   
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Ing., PS, 2)   
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Ing., PS, 2)   
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)                                                75,3 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Analytická a forenzní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Fyzikální a výpočetní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie                                                              (Bc., PS, 3)    
*          Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Analytická chemie                                                   (Ing., PS, 2)   
*          Fyzikální chemie                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Ing., PS, 2)   
*          Senzorika a kybernetika v chemii                                    (Ing., PS, 2)   
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Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)                            74,3 %       
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Biochemie a biotechnologie                                          (Bc., PS, 3)    
*          Forenzní analýza a analýza potravin                                 (Bc., PS, 3)    
*          Technologie potravin                                                (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví              (Ing., PS, 2)   
*          Biochemie a buněčná biologie                                        (Ing., PS, 2)   
*          Biotechnologie a bioinženýrství                                     (Ing., PS, 2)   
*          Forenzní analýza                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a analýza potravin a přírodních produktů                     (Ing., PS, 2)   
*          Mikrobiologie a genové inženýrství                                  (Ing., PS, 2)   
*          Přírodní látky a léčiva                                             (Ing., PS, 2)   
*          Technologie potravin                                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)                                      70,1 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Ekotoxikologie a environmentální analýza                            (Bc., PS, 3)    
*          Energie a paliva                                                    (Bc., PS, 3)    
*          Voda a prostředí                                                    (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Energie a paliva                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Environmentální inženýrství a analýza                               (Ing., PS, 2)   
*          Environmental Technology and Engineering                            (Ing., PS, 2)   
*          Průmyslová ekologie a toxikologie                                   (Ing., PS, 2)   
*          Technologie vody                                                    (Ing., PS, 2)   
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                                       98,5 %         
Tolstého 1556/16, 586 01     Jihlava, www.vspj.cz                                              
Bakalářské studium                                                                             
*          Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                       (Bc., PS, KS, 3)    
B2347      Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                           (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*          Finance a řízení                                                                    
                                                                           (Bc., PS, KS, 3)    
B2612      Elektrotechnika a informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B5341      Ošetřovatelství                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5349      Porodní asistence                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B5350      Zdravotně sociální péče                                         (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N5345      Specializace ve zdravotnictví                                      (Mgr., KS, 2)    
Vysoká škola technická a ekonomická                                                            
v Českých Budějovicích (VŠTE)                                                   99,5 %         
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                             
B3708      Dopravní technologie a spoje                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, RJ   
B3609      Stavitelství                                              (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2341      Strojírenství                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N3709      Dopravní technologie a spoje                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3609      Stavitelství                                                (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)                                         17,4 %         
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
B8206      Výtvarná umění                                                     (BcA., PS, 4)    
Magisterské studium                                                                            
M8206      Výtvarná umění                                                    (MgA., PS, 6)     
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Navazující magisterské studium                                                                 
N8101      Teorie a dějiny výtvarných umění                                   (Mgr., PS, 2)    
N8206      Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 2, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)                                            
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz                                      
Fakulta architektury (FA)                                       44,3 %           
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz                                       
Bakalářské studium                                                               
B3501    Architektura a urbanismus                             (Bc., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3501    Architektura a urbanismus                   (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)      73,5 %           
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz                                
Bakalářské studium                                                               
*        Angličtina v elektrotechnice a informatice            (Bc., PS, 3)      
*        Audio inženýrství                                     (Bc., PS, 3)      
*        Automatizační a měřicí technika                       (Bc., PS, 3)      
*        Biomedicínská technika a bioinformatika               (Bc., PS, 3)      
*        Elektronika a komunikační technologie         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Informační bezpečnost                                 (Bc., PS, 3)      
*        Mikroelektronika a technologie                    (Bc., PS, KS, 3)      
*        Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika      (Bc., PS, 3)      
*        Telekomunikační a informační systémy              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*        Audio inženýrství                                    (Ing., PS, 2)      
*        Biomedicínské a ekologické inženýrství            (Ing., PS, KS, 2)     
*        Biomedicínské inženýrství a bioinformatika           (Ing., PS, 2)      
*        Elektroenergetika                                 (Ing., PS, KS, 2)     
*        Elektronika a sdělovací technika             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
*        Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2)     
*        Informační bezpečnost                                (Ing., PS, 2)      
*        Kybernetika, automatizace a měření                   (Ing., PS, 2)      
*        Mikroelektronika                                     (Ing., PS, 2)      
*        Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   (Ing., PS, 2)      
*        Telekomunikační a informační technika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta chemická (FCH)                                          72,5 %           
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz                                 
Bakalářské studium                                                               
B2801    Chemie a chemické technologie                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2820    Chemie a technologie materiálů                    (Bc., PS, KS, 3)      
B2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Bc., PS, KS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Ing., PS, KS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                     (Ing., PS, KS, 2)     
N2801    Chemie pro medicínské aplikace                    (Ing., PS, KS, 2)     
N2820    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů        (Ing., PS, KS, 2)     
N2806    Spotřební chemie                                  (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informačních technologií (FIT)                          50,2 %           
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz                                   
Bakalářské studium                                                               
B2646    Informační technologie                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2646    Informační technologie                               (Ing., PS, 2)      
Fakulta podnikatelská (FP)                                      76,9 %           
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Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
B6208    Ekonomika a management                           (Bc., PS, 3) i v AJ    
*        Ekonomika podniku                                     (Bc., PS, 3)      
*        Procesní management                                   (Bc., PS, 3)      
B6209    Systémové inženýrství a informatika                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2)     
*        European Business and Finance                      (Ing., PS, 2) AJ     
*        Mezinárodní ekonomika a obchod                       (Ing., PS, 2)      
N6209    Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2)      
Fakulta stavební (FAST)                                         97,2 %           
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz                                     
Bakalářské studium                                                               
B3503    Architektura pozemních staveb                         (Bc., PS, 4)      
B3646    Geodézie a kartografie                            (Bc., PS, KS, 3)      
B3647    Městské inženýrství                                   (Bc., PS, 4)      
B3607    Stavební inženýrství                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                   
N3504    Achitektura a rozvoj sídel                       (Ing. arch., PS, 2)    
N3646    Geodézie a kartografie                               (Ing., PS, 2)      
N3656    Městské inženýrství                                 (Ing., PS, 1,5)     
N3607    Stavební inženýrství                        (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                             80,4 %           
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
B3901    Aplikované vědy v inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie               (Bc., PS, 3)      
*        Matematické inženýrství                               (Bc., PS, 3)      
*        Průmyslový design ve strojírenství                    (Bc., PS, 3)      
*        Stavba strojů a zařízení                          (Bc., PS, KS, 3)      
*        Strojírenská technologie                          (Bc., PS, KS, 3)      
B2341    Strojírenství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
*        Výrobní technika                                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3901    Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie              (Ing., PS, 2)      
N2345    Industrial Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ     
N2301    Strojní inženýrství                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                           
kód     název programu                               forma studia        
N2344   Výrobní systémy                            (Ing., PS, 2) i v NJ  
Fakulta výtvarných umění (FVU)                             21 %          
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N8206   Výtvarná umění                            (MgA., PS, 2) i v AJ   
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)                                         
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*             
Navazující magisterské studium                                           
*       Expertní inženýrství v dopravě                  (Ing., PS, 2)    
*       Realitní inženýrství                            (Ing., PS, 2)    
*       Řízení rizik technických a ekonomických systémů (Ing., PS, 2)    
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                                     
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz                         
Fakulta aplikovaných věd (FAV)                            92,5 %         
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Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B3918   Aplikované vědy a informatika                   (Bc., PS, 3)     
B3602   Geomatika                                       (Bc., PS, 3)     
B3902   Inženýrská informatika                          (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a finanční studia                    (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a její aplikace                      (Bc., PS, 3)     
B3947   Počítačové modelování v technice                (Bc., PS, 3)     
B3607   Stavební inženýrství                            (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N3918   Aplikované vědy a informatika                (Ing., PS, KS, 2)   
N3602   Geomatika                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3902   Inženýrská informatika                       (Ing., PS, KS, 2)   
N1101   Matematika                                   (Ing., PS, KS, 2)   
*       Matematika a finanční studia                    (Ing., PS, 2)    
*       Matematika a její aplikace                      (Ing., PS, 2)    
N3955   Počítačové modelování v inženýrství             (Ing., PS, 2)    
N3607   Stavební inženýrství                          (Ing., PS, 1,5)    
*       Územní plánování                                (Ing., PS, 2)    
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)         43,8 %         
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8208   Design                                         (BcA., PS, 3)     
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N8208   Design                                         (MgA., PS, 3)     
N8206   Výtvarná umění                                 (MgA., PS, 3)     
Fakulta ekonomická (FEK)                                  56,8 %         
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, fek.zcu.cz                                 
Bakalářské studium                                                       
B6208   Ekonomika a management                       (Bc., PS, KS, 3)    
B1301   Geografie                                       (Bc., PS, 3)     
B6209   Systémové inženýrství a informatika             (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N6208   Ekonomika a management                       (Ing., PS, KS, 2)   
N6209   Systémové inženýrství a informatika             (Ing., PS, 2)    
Fakulta elektrotechnická (FEL)                            89,1 %         
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň , fel.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B2644   Aplikovaná elektrotechnika                   (Bc., PS, KS, 3)    
B2612   Elektrotechnika a informatika                   (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N2644   Aplikovaná elektrotechnika                      (Ing., KS, 3)    
N2612   Elektrotechnika a informatika                   (Ing., PS, 2)    
Fakulta filozofická (FF)                                  75,1 %         
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                       
B1512   Antropologie                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B7109   Archeologie                                     (Bc., PS, 3)     
B7310   Filologie                                       (Bc., PS, 3)     
B6101   Filozofie                                       (Bc., PS, 3)     
B7105   Historické vědy                                 (Bc., PS, 3)     
B6107   Humanitní studia                             (Bc., PS, KS, 3)    
B6702   Mezinárodní teritoriální studia                 (Bc., PS, 3)     
B6701   Politologie                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B6703   Sociologie                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N1512   Antropologie                                   (Mgr., PS, 2)     
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N7109   Archeologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N7105   Historické vědy                                (Mgr., PS, 2)     
N6107   Humanitní studia                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Mgr., PS, 2)     
N6701   Politologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N6703   Sociologie                                     (Mgr., PS, 2)     
Fakulta pedagogická (FPE)                                  77 %          
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň , www.fpe.zcu.cz                          
Bakalářské studium                                                       
B7531   Předškolní a mimoškolní pedagogika           (Bc., PS, KS, 3)    
B1001   Přírodovědná studia                          (Bc., PS, KS, 3)    
B7507   Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, 3)     
B7401   Tělesná výchova a sport                         (Bc., PS, 3)     
Magisterské studium                                                          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód   název programu                        forma studia                        
M7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 5)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N7401 Pedagogika pohybové prevence            (Mgr., PS, 2)                     
N7504 Učitelství pro střední školy            (Mgr., PS, 2)                     
N7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta právnická (FPR)                         71,3 %                          
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz                            
Bakalářské studium                                                              
B6804 Právní specializace                      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Právo a právní věda                     (Mgr., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
*     Veřejná správa                          (Mgr., PS, 2)                     
Fakulta strojní (FST)                           85,3 %                          
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz                                    
Bakalářské studium                                                              
B2341 Strojírenství                            (Bc., PS, 3)                     
B2301 Strojní inženýrství                   (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N2301 Strojní inženýrství                   (Ing., PS, KS, 2)                   
Fakulta zdravotnických studií (FZS)             64,7 %                          
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz                                         
Bakalářské studium                                                              
B5341 Ošetřovatelství                       (Bc., PS, KS, 3)                    
B5349 Porodní asistence                        (Bc., PS, 3)                     
B5345 Specializace ve zdravotnictví         (Bc., PS, 3, KS)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N5341 Ošetřovatelství                         (Mgr., KS, 2)                     
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY                                                             
Policejní akademie České republiky (PAČR)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Fakulta bezpečnostně právní (FBP)                                               
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6806 Bezpečnostně právní studia            (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6806 Bezpečnostně právní studia           (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6807 Veřejná správa                        (Bc., PS, KS, 3)                    
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Navazující magisterské studium                                                  
N6807 Veřejná správa                       (Mgr., PS, KS, 2)                    
Univerzita obrany (UO)                                                          
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz                                          
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl                                      
Magisterské studium                                                             
*     Řízení a použití ozbrojených sil        (Mgr., PS, 5)                     
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)                                          
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz                          
Bakalářské studium                                                              
B5345 Specializace ve zdravotnictví            (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
M5209 Vojenská farmacie                       (Mgr., PS, 5)                     
M5133 Vojenské všeobecné lékařství           (MUDr., PS, 6)                     
M5134 Vojenské zubní lékařství               (MDDr., PS, 5)                     
Fakulta vojenských technologií (FVT)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt                                      
Bakalářské studium                                                              
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Kybernetická bezpečnost                 (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – strojní          (Ing., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost     (Ing., PS, 2)                     
N3926 Vojenské technologie                    (Ing., KS, 2)                     
SOUKROMÉ VŠ                                                                     
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických                              
a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV)            97,1 %                           
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr                
Bakalářské studium                                                              
B6701 Politologie                           (Bc., PS, KS, 3)                    
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING)                 74,6 %                           
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok  
Bakalářské studium                                                              
B6208 Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)                    
B6202 Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6208 Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)                       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód      název programu                                     forma studia               
AKCENT College s.r.o., (AC)                                        75 %                
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)   
Bakalářské studium                                                                     
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)          
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ)                         100 %                
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu                                              
Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program                                 
Bakalářské studium                                                                     
B6218    Business Administration                              (Bc., PS, 3) AJ          
B6107    Humanities                                           (Bc., PS, 3) AJ          
B6739    Humanities and Social Sciences                       (Bc., PS, 3) AJ          
B6702    International Relations                              (Bc., PS, 3) AJ          
B7202    Media and Communication Studies                      (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N6227    Business and Law in International Markets           (Mgr., PS, 2) AJ          
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N6107    Humanities                                          (Mgr., PS, 2) AJ          
N6704    International Relations and Diplomacy           (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
Archip s.r.o. (ARCHIP)                                           66,7 %                
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu                                      
45 - 90 000 Kč/semestr                                                                 
Bakalářské studium                                                                     
B3505    Architecture                                         (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N3505    Architecture and Urbanism                           (Mgr., PS, 2) AJ          
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI)                                97 %                
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz                                     
79 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                                   
Bakalářské studium                                                                     
B8206    Výtvarná tvorba a umělecký provoz                (BcA., PS, 3) i v AJ         
B.I.B.S., a.s. (BIBS)                                                                  
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok                                    
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO)                                       75 %                
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz                       
Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 31 500 Kč/semestr                       
Bakalářské studium                                                                     
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)          
B6701    Politologie                                         (Bc., PS, KS, 3)          
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
N6807    Philosophy, Politics, Economics                 (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
N6812    Soukromoprávní studia                              (Mgr., PS, KS, 2)          
N6807    Veřejná správa                                     (Mgr., PS, KS, 2)          
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.                                    
(FAMO)                                                           83,7 %                
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
Bakalářské studium                                                                     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby               (BcA., PS, 3)i v AJ         
Navazující magisterské studium                                                         
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby              (MgA., PS, 2)i v AJ          
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)                      99,5 %                
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz                               
40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                              
Bakalářské studium                                                                     
*        Anglophone Studies                               (Bc., PS, KS, 3) AJ          
*        Bezpečnostní studia                                    (Bc., PS, 3)           
B6702    Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
*        Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)          
*        Mediální studia                                     (Bc., PS, KS, 3)          
B6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                      (Bc., PS, 3) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ        
B6701    Politologie                                            (Bc., PS, 3)           
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
*        Veřejná správa                                      (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Asijská studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)           
*        Evropská studia a veřejná správa                   (Mgr., PS, KS, 2)          
N7202    Mediální a komunikační studia                      (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Mediální studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)          
N6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       



 
 

Plné znění zpráv  157 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

N6702    Mezinárodní teritoriální studia               (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy a evropská studia          (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)                     67,8 %                
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz                                     
Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
*        Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                           forma studia                   
*       Ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2)              
NEWTON College, a.s. (NC)                            99,8 %                     
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz                                   
Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok                                     
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.                            
(PVŠPS)                                                67 %                     
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz                                
25 500 - 29 700 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B7701   Psychologie                                 (Bc., PS, 3)                
B6731   Sociální politika a sociální práce        (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychologie                                 (Mgr., PS, 2)               
N6731   Sociální politika a sociální práce       (Mgr., PS, KS, 2)              
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %                    
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz,                                      
16 900 - 22 000 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ)                 100 %                     
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav , www.savs.cz                            
Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ          
Unicorn College s.r.o. (UC)                          98,9 %                     
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 , www.unicorncollege.cz                      
40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok                                          
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
*       Aplikovaná ekonomie a analýza dat           (ing., PS, 2)               
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)       100 %                     
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy              
Bakalářské studium                                                              
B7204   Applied Social Sciences                   (Bc., PS, 3) AJ               
B6208   Economics and Management                  (Bc., PS, 3) AJ               
B6210   International Economic Relations          (Bc., PS, 3) AJ               
B7701   Psychology                                (Bc., PS, 3) AJ               
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychology                                (Mgr., PS, 2) AJ              
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Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %                      
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz                                        
Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr     
Bakalářské studium                                                              
B8203   Dramatická umění                          (Bc., PS, KS, 3)              
B6202   Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
*       Mezinárodní vztahy a diplomacie           (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
*       Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3)              
B7507   Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
B7506   Speciální pedagogika                      (Bc., PS, KS, 3)              
B8104   Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7501   Pedagogika                               (Mgr., PS, KS, 2)              
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS)  71,7 %                     
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr                 
Bakalářské studium                                                              
B6107   Humanitní studia                          (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM)     100 %                      
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok                
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.                            
(VŠERS)                                              100 %                      
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice , www.vsers.cz                           
20 490 Kč/semestr                                                               
Bakalářské studium                                                              
B6809   Bezpečnostně právní činnost               (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS)          100 %                     
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz                                      
Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 Kč/rok,      
v AJ 72 - 75 000 Kč/rok                                                         
Bakalářské studium                                                              
B1801   Aplikovaná informatika                    (Bc., PS, KS, 3)              
B6806   Bezpečnostně právní studia                (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
B6202   Hospodářská politika a správa             (Bc., PS, KS, 3)                  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                                 forma studia             
B6804   Právní specializace                            (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N1801   Aplikovaná informatika                        (Mgr., PS, KS, 2)         
N6806   Bezpečnostně právní studia                    (Mgr., PS, KS, 2)         
N6208   Ekonomika a management                     (Ing., PS, KS, 2)i v AJ      
N6202   Hospodářská politika a správa                  (Ing., PS, KS, 2)        
N6804   Právní specializace                           (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH)        100 %               
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz                                       
Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
*       Hospitality Management                          (Bc., PS, 3) AJ         
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Ing., PS, KS, 2)        



 
 

Plné znění zpráv  159 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK)           94,4 %               
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                              
*       Kreativní marketing a komunikace                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Literární tvorba                                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Vizuální tvorba                                   (Bc., PS, 3)          
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG)                       99,2 %               
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz                                   
Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr                         
Bakalářské studium                                                              
B1041P040001* Logistika                                (Bc., PS, KS, 3)         
B3713   Logistika                                      (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N3713   Logistika                                      (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.                   
(VŠMVV)                                                     100 %               
U Santošky 17 , 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz                                    
Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
B6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                   (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                  (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH)              100 %               
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz                                  
36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                   
Bakalářské studium                                                              
B6503   Gastronomie, hotelnictví a turismus            (Bc., PS, KS, 3)         
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)                  87 %                   
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                     
kód    název programu                         forma studia         
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz             
Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr                     
Bakalářské studium                                                 
B3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B3707  Letový provoz                             (Bc., PS, 3)      
B6702  Mezinárodní teritoriální studia     (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
Navazující magisterské studium                                     
N3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)    
N6702  Mezinárodní teritoriální studia        (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP)      99,3 %            
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz                       
Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 Kč/semestr   
Bakalářské studium                                                 
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
*      Marketingové komunikace                (Bc., PS, KS, 3)     
B6804  Právní specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
*      Marketingové komunikace               (Mgr., PS, KS, 2)     
N6812  Soukromoprávní studia                 (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS,     
a.s. (AMBIS)                                     80,5 %            
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz             
Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 Kč/semestr            
Bakalářské studium                                                 
B6215  Bankovnictví                           (Bc., PS, KS, 3)     
B6813  Bezpečnostní management v regionech    (Bc., PS, KS, 3)     
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B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
B6214  Regionální rozvoj                      (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
N6214  Regionální rozvoj                      (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS)       71,1 %            
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov , www.vsss.cz             
19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě                      
Bakalářské studium                                                 
B6202  Hospodářská politika a správa          (Bc., PS, KS, 3)     
B6731  Sociální politika a sociální práce     (Bc., PS, KS, 3)     
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.       
(VŠTVS PALESTRA)                                  100 %            
Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz      
Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok                    
Bakalářské studium                                                 
B7401  Tělesná výchova a sport                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N7401  Tělesná výchova a sport               (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)          99,2 %            
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz                     
 
Foto popis|  
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava 
 

Jak číst následující přehled 
11.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 54    Příloha - Přehled VŠ 

             

V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech jednotlivých škol a fakult), jejich 
kód (u některých programů je školy neuvedly), formu a délku studia. Stav přehledu je k začátku prosince 2018.  
Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský; MUDr. – doktor medicíny; MDDr. – zubní lékař. PS – prezenční studium; 
KS – kombinované studium; AJ – angličtina; NJ – němčina. 2, 3, 5 – počet let studia; * – takto označené jsou 
nově akreditované programy. 100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o úspěšnosti v přijímacím řízení (počty 
přihlášených versus počty přijatých studentů). Údaje za rok 2018 jsou čerpány z webu analytického oddělení 
MŠMT ČR a týkají se pouze občanů ČR.  
 
Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS – KamPoMaturitě.cz.  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                        
kód       název programu                                         forma studia         
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                  
Akademie múzických umění v Praze (AMU)                                                
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz                               
Divadelní fakulta (DAMU)                                                14,6 %        
Karlova 26 , 116 65 Praha 1, www.damu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                    
B8203     Dramatická umění                                  (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
Magisterské studium                                                                   
M8216     Dramatická umění                                          (MgA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8203     Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2) i v AJ   
Filmová a televizní fakulta (FAMU)                                      14,3 %        
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ   
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Navazující magisterské studium                                                        
N8217     Film, Television and Photography                     (MgA., PS, 2, 3) AJ    
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média      (MgA., PS, 2)     
Hudební a taneční fakulta (HAMU)                                        34,6 %        
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz                              
Bakalářské studium                                                                    
B8201     Hudební umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
B8202     Taneční umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8201     Hudební umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
N8202     Taneční umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)                               17,1 %          
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz                                              
Magisterské studium                                                                   
M8206     Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8206     Výtvarná umění                                       (MgA., PS, 3) i v AJ   
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)                                             
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz                                    
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)         94,4 %        
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                    
B4161     Agriculture and Food                                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4154     Ekologické zemědělství                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B4102     Fytotechnika                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4169     Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů           (Bc., PS, KS, 3)    
B4147     Sustainable Use of Natural Resources                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4155     Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu   (Bc., PS, KS, 3)    
B4109     Zahradní a krajinářská architektura                         (Bc., PS, 3)    
B4144     Zahradnictví                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4148     Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova              (Bc., PS, KS, 3)    
B4103     Zootechnika                                             (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                        
N4114     Biotechnologie                                             (Ing., PS, 2)    
N4154     Ekologické zemědělství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
N4102     Fytotechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)   
N4150     Genové technologie a šlechtění                             (Ing., PS, 2)    
N4146     Hodnocení a ochrana půdy                                   (Ing., PS, 2)    
N4145     Kvalita a zpracování zemědělských produktů                 (Ing., PS, 2)    
N4153     Natural Resources and Environment                       (Ing., PS, 2) AJ    
N4170     Ochrana a využívání přírodních zdrojů                   (Ing., PS, KS, 2)   
N4152     Rostlinolékařství                                       (Ing., PS, KS, 2)   
N4149     Rozvoj venkova a zemědělství                           (Ing., PS, KS, 2)    
N4163     Sustainable Agriculture and Food Security               (Ing., PS, 2) AJ    
N4148     Technologie odpadů                                         (Ing., PS, 2)    
N4165     Výživa a potraviny                                         (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                          
kód     název programu                            forma studia          
N4109   Zahradní a krajinářská architektura          (Ing., PS, 2)      
N4144   Zahradnictví                              (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)                     62,4 %           
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz                  
Bakalářské studium                                                      
B3341   Dřevařství                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B4132   Lesnictví                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                          
N3301   Dřevařské inženýrství                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
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N4107   Lesní inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta tropického zemědělství (FTZ)                    76 %            
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz                  
Bakalářské studium                                                      
B4106   Tropical Agriculture                       (Bc., PS, 3) AJ      
B4106   Zemědělská specializace                      (Bc., PS, 3)       
Navazující magisterské studium                                          
N4107   Forestry Engineering                       (Ing., PS, 2) AJ     
N4157   Tropical Agriculture                    (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106   Zemědělská specializace                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                      58,7 %           
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz                  
Bakalářské studium                                                      
*       Environmental Engineering                  (Bc., PS, 3) AJ      
B3931   Environmentální vědy                       (Bc., PS, KS, 3)     
*       Geografické informační systémy a dálkový průzkum                
        Země v životním prostředí                    (Bc., PS, 3)       
B3915   Krajinářství                               (Bc., PS, KS, 3)     
B4149   Rozvoj venkova a zemědělství                 (Bc., PS, 3)       
Navazující magisterské studium                                          
N3904   Engineering Ecology                        (Ing., PS, 2) AJ     
N3931   Environmentální vědy                         (Ing., PS, 2)      
*       Geographic information systems and Remote                       
        sensing in Environmental Sciences          (Ing., PS, 2) AJ     
N1201   Geology                                    (Ing., PS, 2) AJ     
N3904   Inženýrská ekologie                       (Ing., PS, KS, 2)     
N3914   Krajinné inženýrství                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4149   Rozvoj venkova a zemědělství                 (Ing., PS, 2)      
N4106   Zemědělská specializace                      (Ing., PS, 2)      
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)                                 
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz                   
Bakalářské studium                                                      
B7507   Specializace v pedagogice                  (Bc., PS, KS, 3)     
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                      98,8 %           
Kamýcká 129 , 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz                  
Bakalářské studium                                                      
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6202   Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                          
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202   Hospodářská politika a správa         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6207   Kvantitativní metody v ekonomice             (Ing., PS, 2)      
N6209   Systémové inženýrství a informatika   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Technická fakulta (TF)                                  96 %            
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz                   
Bakalářské studium                                                      
B3909   Procesní inženýrství                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3710   Technika a technologie v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B4106   Zemědělská specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
B4101   Zemědělské inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                            
kód       název programu                                             forma studia         
Navazující magisterské studium                                                            
N3909 Procesní inženýrství                                           (Ing., PS, KS, 2)    
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích                     (Ing., PS, KS, 2)    
N4110 Technology and Environmental Engineering                    (Ing., PS, KS, 2) AJ    
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N4106 Zemědělská specializace                                        (Ing., PS, KS, 2)    
N4101 Zemědělské inženýrství                                         (Ing., PS, KS, 2)    
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)                                               
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz                     
Fakulta architektury (FA)                                                  80,4 %         
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz                                     
Bakalářské studium                                                                        
B3501  Architektura a urbanismus                                         (Bc., PS, 3)     
*  Design                                                               (BcA., PS, 3)     
*  Krajinářská architektura                                              (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3501 Architektura a urbanismus                               (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
*  Design                                                         (MgA., PS, 2) i v AJ    
*  Krajinářská architektura                                         (Ing. arch., PS, 2)   
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)                                 64,3 %         
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz                                        
Bakalářské studium                                                                        
B3921  Biomedicínská a klinická technika                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2825  Ochrana obyvatelstva                                          (Bc., PS, KS, 3)     
B5345  Specializace ve zdravotnictví                                     (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3921 Biomedicínská a klinická technika                            (Ing., PS, 2) i v AJ   
N2825 Ochrana obyvatelstva                                           (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta dopravní (FD)                                                      83,8 %         
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                        
B3710  Technika a technologie v dopravě a spojích               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechnická (FEL)                                             70,7 %         
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz                                        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
Bakalářské studium                                                                      
*  Elektronika a komunikace                                            (Bc., PS, 3)     
*  Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika                 (Bc., KS, 3)     
*  Elektrotechnika, energetika a management                            (Bc., PS, 3)     
*  Kybernetika a robotika                                              (Bc., PS, 3)     
*  Lékařská elektronika a bioinformatika                               (Bc., PS, 3)     
*  Otevřená informatika                                                (Bc., PS, 3)     
*  Otevřené elektronické systémy                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*  Softwarové inženýrství a technologie                                (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*  Elektronika a komunikace                                       (Ing., PS, 2) i v AJ  
*  Elektrotechnika, energetika a management                       (Ing., PS, 2) i v AJ  
N3946 Inteligentní budovy                                              (Ing., PS, 2)    
*  Kybernetika a robotika                                         (Ing., PS, 2) i v AJ  
*  Lékařská elektronika a bioinformatika                               (Ing., PS, 2)    
N3958 Letectví a kosmonautika                                     (Ing., PS, 2) i v AJ  
*  Otevřená informatika                                           (Ing., PS, 2) i v AJ  
*  Otevřené elektronické systémy                                       (Ing., PS, 2)    
Fakulta informačních technologií (FIT)                                     53 %         
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz                                            
Bakalářské studium                                                                      
B1801  Informatika                                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N1801 Informatika                                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)                            79,3 %         
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                      
B3913  Aplikace přírodních věd                                         (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N3913 Aplikace přírodních věd                                     (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta stavební (FSV)                                                   74,6 %         
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz                             
Bakalářské studium                                                                      
   Architektura a stavitelství                                        (Bc., PS, 4)      
   Civil Engineering                                                (Bc., PS, 4) AJ     
   Geodézie a kartografie                                              (Bc., PS, 3)         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
   Stavební inženýrství                                                (Bc., PS, 4)     
   Stavitelství                                                        (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                          
   Architektura a stavitelství                                   (Ing. arch., PS, 2)    
   Budovy a prostředí                                                (Ing., PS, 1,5)    
   Civil Engineering                                              (Ing., PS, 1,5) AJ    
   Geodézie a kartografie                                              (Ing., PS, 2)    
   Inteligentní budovy                                                 (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojní (FS)                                                     78,7 %         
Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                      
B3943  Mechatronika                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B2341  Strojírenství                                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2342  Teoretický základ strojního inženýrství                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2343  Výroba a ekonomika ve strojírenství                          (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*  Aplikované vědy ve strojním inženýrství                         (Ing., PS, KS, 2)    
*  Automatizační a přístrojová technika                            (Ing., PS, KS, 2)    
*  Dopravní a transportní technika                                 (Ing., PS, KS, 2)    
*  Energetika a procesní inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2)    
N3946 Inteligentní budovy                                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3951 Jaderná energetická zařízení                                 (Ing., PS, KS, 2)    
N3958 Letectví a kosmonautika                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N2307 Master of Automotive Engineering                              (Ing., PS, 2) AJ    
   Průmysl 4.0                                                         (Ing., PS, 2)    
*  Řízení průmyslových systémů                                     (Ing., PS, KS, 2)    
N2301 Strojní inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*  Výrobní inženýrství                                             (Ing., PS, KS, 2)    
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)                                                   
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B6208  Ekonomika a management                                     (Bc., PS, 3) i v AJ   
B7507  Specializace v pedagogice                                    (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
   Projektové řízení inovací                                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)                                        
Beethovenova 2, 662 15  Brno, www.jamu.cz                                               
Divadelní fakulta (DIFA)                                                 24,2 %         
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                      
B8203  Dramatická umění                                           (BcA., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                                     
M8203 Dramatická umění                                            (MgA., PS, KS, 4)     
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Navazující magisterské studium                                                          
N8203 Dramatická umění                                            (MgA., PS, KS, 2)     
Hudební fakulta (HF)                                                     56,2 %         
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
B8201  Hudební umění                                     (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N8201 Hudební umění                                          (MgA., PS, 2) i v AJ, NJ   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)                                       
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz                               
Ekonomická fakulta (EF)                                                  71,2 %         
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                      
B1103  Aplikovaná matematika                                        (Bc., PS, KS, 3)    
B6208  Ekonomika a management                                       (Bc., PS, KS, 3)    
B6202  Hospodářská politika a správa                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6209  Systémové inženýrství a informatika                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6208 Ekonomika a management                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N62237    Regional and European Project Management                  (Ing., PS, 2) AJ    
N6209 Systémové inženýrství a informatika                              (Ing., PS, 2)    
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)                                   76,2 %         
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz                                          
Bakalářské studium                                                                      
B1601  Ekologie a ochrana prostředí                                    (Bc., PS, 3)     
B4103  Zootechnika                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
N4106 Zemědělská specializace                                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4103 Zootechnika                                                  (Ing., PS, KS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                 78,5 %         
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                      
B7109  Archeologie                                                     (Bc., PS, 3)     
*  Dějiny umění                                                        (Bc., PS, 3)     
B7310  Filologie                                                       (Bc., PS, 3)     
B7105  Historické vědy                                                 (Bc., PS, 3)     
B6107  Humanitní studia                                                (Bc., PS, 3)     
B8109  Obecné teorie a dějiny umění a kultury                          (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N7109 Archeologie                                                     (Mgr., PS, 2)     
*  Dějiny umění a vizuální studia                                     (Mgr., PS, 2)     
N7310 Filologie                                                       (Mgr., PS, 2)     
N7105 Historické vědy                                                 (Mgr., PS, 2)     
N6107 Humanitní studia                                                (Mgr., PS, 2)     
N7504 Učitelství pro střední školy                                    (Mgr., PS, 2)         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                 
kód      název programu                                   forma studia         
Pedagogická fakulta (PF)                                       58,4 %          
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz                          
Bakalářské studium                                                             
B1301 Geografie                                              (Bc., PS, 3)      
B7701 Psychologie                                            (Bc., PS, 3)      
B7507 Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B7506 Speciální pedagogika                                   (Bc., PS, 3)      
B7401 Tělesná výchova a sport                                (Bc., PS, 3)      
Magisterské studium                                                            
M7503 Učitelství pro základní školy                          (Mgr., PS, 5)     
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Navazující magisterské studium                                                 
N7401 Tělesná výchova a sport                                (Mgr., PS, 2)     
N7504 Učitelství pro střední školy                           (Mgr., PS, 2)     
N7503 Učitelství pro základní školy                      (Mgr., PS, KS, 2)     
N7505 Vychovatelství                                         (Mgr., PS, 2)     
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                   73,2 %          
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz                      
Bakalářské studium                                                             
B1802 Aplikovaná informatika                             (Bc., PS, 3) i v AJ   
B1103 Aplikovaná matematika                                  (Bc., PS, 3)      
B1513 Biofyzika                                              (Bc., PS, 3)      
B1406 Biochemistry                                         (Bc., PS, 3) AJ     
B1501 Biologie                                               (Bc., PS, 3)      
B1601 Ekologie a ochrana prostředí                           (Bc., PS, 3)      
B2612 Elektrotechnika a informatika                       (Bc., PS, KS, 3)     
B1701 Fyzika                                                 (Bc., PS, 3)      
B1407 Chemie                                                 (Bc., PS, 3)      
B1101 Informatika                                            (Bc., PS, 3)      
B1801 Matematika                                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                 
N1802 Aplikovaná informatika                                 (Mgr., PS, 2)     
N1513 Biofyzika                                              (Mgr., PS, 2)     
N1406 Biochemie                                         (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1501 Biologie                                               (Mgr., PS, 2)     
N1507 Botanika                                               (Mgr., PS, 2)     
N1701 Fyzika                                                 (Mgr., PS, 2)     
N1407 Chemie                                                 (Mgr., PS, 2)     
N1101 Matematika                                             (Mgr., PS, 2)     
N1801 Učitelství pro střední školy                           (Mgr., PS, 2)     
N1502 Zoologie                                          (Mgr., PS, 2) i v AJ   
Teologická fakulta (TF)                                        90,7 %          
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz                              
Bakalářské studium                                                             
B6101 Filozofie                                           (Bc., PS, KS, 3)     
B7501 Pedagogika                                          (Bc., PS, KS, 3)     
B7508 Sociální práce                                      (Bc., PS, KS, 3)     
B6141 Teologie                                            (Bc., PS, KS, 3)     
B7505 Vychovatelství                                      (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                            
M6141 Teologie                                               (Mgr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                 
N6101 Filozofie                                              (Mgr., PS, 2)     
N7502 Sociální práce                                     (Mgr., PS, KS, 2)     
N6141 Teologie                                           (Mgr., PS, KS, 2)     
N7504 Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2)     
N7505 Vychovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)     
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)                               75,2 %          
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz                  
Bakalářské studium                                                             
B2825 Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B5341 Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B5349 Porodní asistence                                   (Bc., PS, KS, 3)     
B5342 Rehabilitace                                        (Bc., PS, KS, 3)     
B6731 Sociální politika a sociální práce                  (Bc., PS, KS, 3)     
B5345 Specializace ve zdravotnictví                       (Bc., PS, KS, 3)     
B5347 Veřejné zdravotnictví                                  (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                 
N2825 Ochrana obyvatelstva                               (Mgr., PS, KS, 2)     
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N5341 Ošetřovatelství                                    (Mgr., PS, KS, 2)     
N5342 Rehabilitace                                       (Mgr., PS, KS, 2)     
N5347 Veřejné zdravotnictví                                  (Mgr., PS, 2)     
Zemědělská fakulta (ZF)                                        78,9 %          
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz                        
Bakalářské studium                                                             
B4106 Zemědělská specializace                             (Bc., PS, KS, 3)     
B4131 Zemědělství                                         (Bc., PS, KS, 3)     
B4103 Zootechnika                                         (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                 
N4106 Zemědělská specializace                             (Bc., PS, KS, 3)     
N4101 Zemědělské inženýrství                              (Bc., PS, KS, 3)     
N4103 Zootechnika                                         (Bc., PS, KS, 3)     
Masarykova univerzita (MU)                                                     
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz                                
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)                               40,8 %          
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz                          
Bakalářské studium                                                             
*  Ekonomie                                                  (Bc., PS, 3)      
*  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací      (Bc., KS, 3)      
*  Finance                                                (Bc., PS, KS, 3)     
*  Finance a právo                                           (Bc., PS, 3)      
*  Hospodářská politika                                      (Bc., PS, 3)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
*  Podniková ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)     
*  Podniková informatika                                       (Bc., PS, 3)      
*  Regionální rozvoj a cestovní ruch                        (Bc., PS, KS, 3)     
*  Veřejná ekonomika a správa                               (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                   
*  Ekonomie                                               (Ing., PS, 2) i v AJ   
*  Finance                                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*  Hospodářská politika                                       (Ing., PS, 2)      
*  Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                  (Ing., PS, 2)      
*  Matematické a statistické metody v ekonomii                (Ing., PS, 2)      
*  Podniková ekonomika a management                    (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*  Regionální rozvoj a správa                              (Ing., PS, KS, 2)     
*  Veřejná ekonomika a správa                              (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informatiky (FI)                                         53,6 %          
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz                                       
Bakalářské studium                                                               
*  Informatika                                                 (Bc., PS, 3)      
*  Informatika ve vzdělávání                                   (Bc., PS, 3)      
*  Programování a vývoj aplikací                               (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost                (Mgr., PS, 2)      
*  Řízení softwarových systémů a služeb                       (Mgr., PS, 2)      
*  Teoretická informatika                                     (Mgr., PS, 2)      
*  Učitelství informatiky pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)      
*  Umělá inteligence a zpracování dat                         (Mgr., PS, 2)      
*  Vizuální informatika                                       (Mgr., PS, 2)      
Fakulta sociálních studií (FSS)                                  37,4 %          
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz                                         
Bakalářské studium                                                               
*  Bezpečnostní a strategická studia                           (Bc., PS, 3)      
*  Environmentální studia                                      (Bc., PS, 3)      
*  Evropská studia                                             (Bc., PS, 3)      
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*  Mediální studia a žurnalistika                              (Bc., PS, 3)      
*  Mezinárodní vztahy                                          (Bc., PS, 3)      
*  Mezinárodní vztahy a evropská politika                      (Bc., PS, 3)      
*  Politologie                                                 (Bc., PS, 3)      
*  Psychologie                                                 (Bc., PS, 3)      
*  Sociální antropologie                                       (Bc., PS, 3)      
*  Sociální práce                                           (Bc., PS, KS, 3)     
*  Sociologie                                                  (Bc., PS, 3)      
*  Veřejná a sociální politika a lidské zdroje                 (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*  Bezpečnostní a strategická studia                          (Mgr., PS, 2)      
*  Energetická bezpečnost                                  (Mgr., PS, 2) AJ      
*  Environmentální studia                                     (Mgr., PS, 2)      
*  European Politics                                          (Mgr., PS, 2)      
*  Evropská studia                                            (Mgr., PS, 2)      
*  Evropské vládnutí                                       (Mgr., PS, 2) AJ      
*  Joint Master Programme in International Relations:                            
   Europe from the Visegrad Perspective                    (Mgr., PS, 2) AJ      
*  Konfliktní a demokratická studia                         (Mgr., PS, 2) AJ     
*  Kulturní sociologie                                     (Mgr., PS, 2) AJ      
*  Mezinárodní vztahy                                         (Mgr., PS, 2)      
*  Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost                (Mgr., PS, 2)      
*  Politologie                                                (Mgr., PS, 2)      
*  Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)      
*  Sociální práce                                          (Mgr., PS, KS, 2)     
*  Sociologie                                                 (Mgr., PS, 2)      
*  Společný mezinárodní program kulturní sociologie        (Mgr., PS, 2) AJ      
*  Veřejná politika a lidské zdroje                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta sportovních studií (FSPS)                                38,5 %          
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
*  Osobní a kondiční trenér                                 (Bc., PS, KS, 3)     
B5345 Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, 3)      
*  Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                   
*  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek         (Mgr., KS, 2)      
*  Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie              (Mgr., PS, KS, 2)     
*  Management sportu                                       (Mgr., PS, KS, 2)     
*  Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., PS, KS, 2)     
Filozofická fakulta (FF)                                          70 %               
 
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz                                 
Bakalářské studium                                                           
*  Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/             
   Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/                                   
   Španělský jazyk a literatura                               (Bc., PS, 3)   
*  Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/                             
   Polská/Ruská/Ukrajinská studia                             (Bc., PS, 3)   
*  Archeologie                                                (Bc., PS, 3)   
*  Archivnictví                                               (Bc., PS, 3)   
*  Baltistika                                                 (Bc., PS, 3)   
*  Dějiny starověku                                           (Bc., PS, 3)   
*  Dějiny umění                                               (Bc., PS, 3)   
*  Divadelní studia                                           (Bc., PS, 3)   
*  Estetika                                                   (Bc., PS, 3)   
*  Etnologie                                               (Bc., PS, KS, 3)  
*  Filozofie                                               (Bc., PS, KS, 3)  
B7310 Filologie                                               (Bc., PS, 3)   
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*  Historie                                                (Bc., PS, KS, 3)  
*  Hudební věda                                            (Bc., PS, KS, 3)  
*  Informační studia a knihovnictví                        (Bc., PS, KS, 3)  
*  Japanistika                                                (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
*  Klasická archeologie                                            (Bc., PS, 3)   
*  Muzeologie                                                   (Bc., PS, KS, 3)  
*  Obecná jazykověda                                               (Bc., PS, 3)   
*  Obecná teorie a dějiny umění a kultury                       (Bc., PS, KS, 3)  
*  Pedagogika                                                      (Bc., PS, 3)   
*  Počítačová lingvistika                                          (Bc., PS, 3)   
*  Pomocné vědy historické                                         (Bc., PS, 3)   
*  Psychologie                                                     (Bc., PS, 3)   
*  Religionistika                                               (Bc., PS, KS, 3)  
*  Sdružená uměnovědná studia                                   (Bc., PS, KS, 3)  
*  Sociální pedagogika a poradenství                               (Bc., PS, 3)   
*  Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury                (Bc., PS, KS, 3)  
*  Teorie interaktivních médií                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*  Vietnamistika                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*  Andragogika                                                (Mgr., PS, KS, 2)   
*  Archivnictví                                                   (Mgr., PS, 2)   
*  Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský jazyk a literatura (Mgr., PS, 2)   
*  Čínská/Ruská studia                                            (Mgr., PS, 2)   
*  Dějiny umění                                                   (Mgr., PS, 2)   
*  Etnologie                                                      (Mgr., PS, 2)   
N7310 Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)   
N6101 Filozofie                                                   (Mgr., PS, 2)   
*  Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)   
N7105 Historické vědy                                             (Mgr., PS, 2)   
*  Historie                                                       (Mgr., PS, 2)   
*  Informační studia a knihovnictví                           (Mgr., PS, KS, 2)   
*  Literatura a mezikulturní komunikace                           (Mgr., PS, 2)   
*  Nordistika - odbornost pro praxi                               (Mgr., PS, 2)   
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501 Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód      název programu                                    forma studia       
*  Pedagogika                                             (Mgr., PS, KS, 2)   
*  Počítačová lingvistika                                     (Mgr., PS, 2)   
*  Pomocné vědy historické                                    (Mgr., PS, 2)   
*  Překladatelství románských a germánských jazyků            (Mgr., PS, 2)   
*  Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)   
*  Religionistika                                             (Mgr., PS, 2)   
*  Slavistika                                                 (Mgr., PS, 2)   
*  Sociální pedagogika a poradenství                          (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                            25,6 %       
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz                                  
Bakalářské studium                                                            
*  Dentální hygiena                                            (Bc., PS, 3)   
*  Fyzioterapie                                                (Bc., PS, 3)   
*  Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                    (Bc., PS, 3)   
*  Nutriční terapie                                            (Bc., PS, 3)   
*  Optika a optometrie                                         (Bc., PS, 3)   
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*  Ortoptika                                                   (Bc., PS, 3)   
B5341 Ošetřovatelství                                          (Bc., PS, 3)   
B5349 Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345 Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, 3)   
*  Zdravotnické záchranářství                                  (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                           
M5103 Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M5111 Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                
*  Intenzivní péče                                        (Mgr., PS, KS, 2)   
*  Optometrie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N5345 Specializace ve zdravotnictví                           (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                        51,7 %       
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz                                        
Bakalářské studium                                                            
*  Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/  
   Hudební výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/                           
   Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/                   
   Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/           
   Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a vizuální tvorba/                      
   Zeměpis se zaměřením na vzdělávání                      (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A090003*  Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost      (Bc., PS, 3)   
*  Logopedie                                               (Bc., PS, KS, 3)   
B7501 Pedagogika                                           (Bc., PS, KS, 3)   
B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika                   (Bc., PS, KS, 3)   
*  Sociální pedagogika a volný čas                             (Bc., PS, 3)   
B7507 Specializace v pedagogice                            (Bc., PS, KS, 3)   
*  Speciální pedagogika                                    (Bc., PS, KS, 3)   
B7505 Vychovatelství                                           (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                           
M7503 Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                
N7501 Pedagogika                                          (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506 Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504 Učitelství pro střední školy                        (Mgr., PS, KS, 2)   
N7503 Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
Právnická fakulta (PRF)                                          45,9 %       
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz                                       
Bakalářské studium                                                            
*  Mezinárodněprávní obchodní studia                           (Bc., KS, 3)   
*  Obchodněprávní studia                                       (Bc., KS, 3)   
*  Teorie a praxe trestního a správního procesu                (Bc., KS, 3)   
*  Veřejná správa                                              (Bc., KS, 3)   
*  Vyšší justiční úředník                                      (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                           
*  Právo a právní věda                                        (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                
*  Veřejná správa                                             (Mgr., KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                      74 %        
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz                                 
Bakalářské studium                                                            
*  Antropologie                                                (Bc., PS, 3)   
*  Aplikovaná a environmentální geologie                   (Bc., PS, KS, 3)   
*  Biochemie                                                   (Bc., PS, 3)   
*  Ekologická a evoluční biologie                              (Bc., PS, 3)   
*  Experimentální a molekulární biologie                       (Bc., PS, 3)   
*  Fyzika                                                      (Bc., PS, 3)   
*  Fyzika - nanotechnologie                                (Bc., PS, KS, 3)   
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*  Geografie a kartografie                                     (Bc., PS, 3)   
*  Geologie                                                (Bc., PS, KS, 3)   
*  Chemie                                                      (Bc., PS, 3)   
*  Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3)   
*  Lékařská genetika a molekulární diagnostika                 (Bc., PS, 3)   
*  Matematická biologie a biomedicína                          (Bc., PS, 3)   
*  Matematika                                                  (Bc., PS, 3)   
*  Životní prostředí a zdraví                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                
*  Antropologie                                               (Mgr., PS, 2)   
*  Aplikovaná a environmentální geologie                  (Mgr., PS, KS, 2)   
*  Aplikovaná geografie a geoinformatika                      (Mgr., PS, 2)   
*  Aplikovaná matematika                                      (Mgr., PS, 2)   
*  Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                     
   - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika  (Mgr., PS, 2)   
*  Biochemie                                                  (Mgr., PS, 2)   
*  Biologie člověka                                           (Mgr., PS, 2)   
*  Botanika                                                   (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*  Experimentální biologie rostlin                             (Mgr., PS, 2)      
*  Experimentální biologie živočichů a imunologie              (Mgr., PS, 2)      
*  Fyzická geografie                                           (Mgr., PS, 2)      
*  Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)      
N1701 Fyzika                                                   (Mgr., PS, 2)      
*  Geoenvironmentální rizika a sanace                       (Mgr., PS, KS, 2)     
*  Geografická kartografie a geoinformatika                    (Mgr., PS, 2)      
*  Geologie                                                 (Mgr., PS, KS, 2)     
*  Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)      
*  Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2)      
*  Matematická biologie a biomedicína                          (Mgr., PS, 2)      
*  Matematika                                                  (Mgr., PS, 2)      
*  Mikrobiologie                                               (Mgr., PS, 2)      
*  Molekulární biologie a genetika                             (Mgr., PS, 2)      
*  Ochrana přírody                                             (Mgr., PS, 2)      
*  Radiologická fyzika                                         (Mgr., PS, 2)      
*  Sociální geografie a regionální rozvoj                      (Mgr., PS, 2)      
*  Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/                     
   matematiky pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)      
*  Zoologie                                                    (Mgr., PS, 2)      
*  Životní prostředí a zdraví                                  (Mgr., PS, 2)      
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)                                             
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz                      
Agronomická fakulta (AF)                                            86 %          
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                
B4112  Agrobiologie                                          (Bc., PS, KS, 3)     
B2901  Chemie a technologie potravin                            (Bc., PS, 3)      
B4152  Rostlinolékařství                                        (Bc., PS, 3)      
 B2826 Technologie odpadů                                    (Bc., PS, KS, 3)     
B4106  Zemědělská specializace                                  (Bc., PS, 3)      
B4103  Zootechnika                                              (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N4102 Fytotechnika                                              (Ing., PS, 2)     
N2901 Chemie a technologie potravin                             (Ing., PS, 2)     
N4152 Rostlinolékařství                                         (Ing., PS, 2)     
N2826 Technologie odpadů                                     (Ing., PS, KS, 2)    
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N4106 Zemědělská specializace                           (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4101 Zemědělské inženýrství                                    (Ing., PS, 2)     
N4103 Zootechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)       70,3 %          
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz        
Bakalářské studium                                                                
B6702  Mezinárodní teritoriální studia                      (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6214  Regionální rozvoj                                    (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N6702 Mezinárodní teritoriální studia                      (Ing., PS, 2) i v AJ   
N6214 Regionální rozvoj                                    (Ing., PS, 2) i v AJ   
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)                                           
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7507  Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)     
B4156  Technické znalectví a pojišťovnictví                  (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N4160 Technické znalectví a expertní inženýrství                (Ing., KS, 2)     
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)                                97,6 %          
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B4166  Arboristika                                           (Bc., PS, KS, 3)     
B8213  Design nábytku                                           (Bc., PS, 3)      
B3341  Dřevařství                                            (Bc., PS, KS, 3)     
B3915  Krajinářství                                             (Bc., PS, 3)      
B4132  Lesnictví                                             (Bc., PS, KS, 3)     
B3302  Nábytek                                                  (Bc., PS, 3)      
B3305  Stavby na bázi dřeva                                     (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N8213 Design nábytku                                            (Ing., PS, 2)     
N3301 Dřevařské inženýrství                                  (Ing., PS, KS, 2)    
N4158 European Forestry                                      (Ing., PS, 2) AJ     
N3914 Krajinné inženýrství                                   (Ing., PS, KS, 2)    
N4107 Lesní inženýrství                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N3303 Nábytkové inženýrství                                     (Ing., PS, 2)     
N3305 Stavby na bázi dřeva                                      (Ing., PS, 2)     
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                 92,1 %          
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz                                
Bakalářské studium                                                                
B6208  Ekonomika a management                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202  Hospodářská politika a správa                        (Bc., PS, 3) i v AJ   
B3902  Inženýrská informatika                                   (Bc., PS, 3)      
B6209  Systémové inženýrství a informatika                  (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N6208 Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202 Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3902 Inženýrská informatika                                    (Ing., PS, 2)     
N6209 Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Zahradnická fakulta (ZF)                                          72,9 %          
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
B4171  Floristická tvorba                                    (Bc., PS, KS, 3)     
   Realizace a správa zeleně                                 (Bc., PS, KS, 3)     
   Krajinářská architektura                                     (Bc., PS, 4)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
B4108  Zahradnické inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 3)  
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Navazující magisterské studium                                                    
N4168 Horticultural Engineering                                 (Ing., PS, 2) AJ  
N4109 Zahradní a krajinářská architektura                          (Ing., PS, 2)  
N4108 Zahradnické inženýrství                                  (Ing., PS, KS, 2)  
Ostravská univerzita (OU)                                                         
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz                                       
Fakulta sociálních studií (FSS)                                      37,1 %       
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                
B6731  Sociální politika a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)  
*  Zdravotně-sociální péče                                         (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N6731 Sociální politika a sociální práce                      (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Zdravotně-sociální péče a rehabilitace                  (Mgr., KS, 2)   
Fakulta umění (FU)                                                     47 %       
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                
B8201     Hudební umění                                           (BcA., PS, 3)   
B8206     Výtvarná umění                                          (BcA., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N8201     Hudební umění                                          (MgA., PS, 2)    
N8206     Výtvarná umění                                         (MgA., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                             43,9 %       
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3)  
*         Český jazyk a literatura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Dějiny umění                                             (Bc., PS, 3)   
*         English Philology                                     (Bc., PS, 3) AJ   
*         Filozofie                                             (Bc., PS, KS, 3)  
*         Historie                                                 (Bc., PS, 3)   
*         Latinský jazyk a kultura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Psychologie                                              (Bc., PS, 3)   
*         Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*         Základy společenských věd                                (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie   (Mgr., PS, 2)   
*         Český jazyk a literatura                                (Mgr., PS, 2)   
*         Čeština pro cizince                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Dějiny umění                                            (Mgr., PS, 2)   
*         English Philology                                    (Mgr., PS, 2) AJ   
*         Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Historie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Latinský jazyk a kultura středověku                     (Mgr., PS, 2)   
*         Středoevropská historická studia se zaměřením na české,                 
          polské a slovenské dějiny                               (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                28,7 %       
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                
B5341     Ošetřovatelství                                       (Bc., PS, KS, 3)  
B5349     Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                         (Bc., PS, KS, 3)  
B5347     Veřejné zdravotnictví                                    (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                               
M5103     Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                    
N5341     Ošetřovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
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N5345     Specializace ve zdravotnictví                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N5347     Veřejné zdravotnictví                                   (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                            34,8 %       
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz                       
Bakalářské studium                                                                
*         Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/       
          Matematika/Občanská výchova/Odborné předměty/Psychologie/               
          Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke zdraví/    
          Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy                     
          a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                            (Bc., PS, KS, 3)  
B7507     Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)  
B7506     Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
B7401     Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
M7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
N7507     Specializace v pedagogice                           (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506     Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro 2. stupeň ZŠ                         (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
N7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501     Vychovatelství                                      (Mgr., PS, KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                         54,2 %       
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná informatika                                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Biologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                             (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika                                                   (Bc., PS, 3)   
B1301     Geografie                                             (Bc., PS, KS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                              
kód        název programu                                              forma studia         
*          Geografie                                                        (Bc., PS, 3)    
B1407      Chemie                                                           (Bc., PS, 3)    
B1801      Informatika                                                      (Bc., PS, 3)    
*          Matematika                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1702      Aplikovaná fyzika                                               (Mgr., PS, 2)    
*          Biologie                                                        (Mgr., PS, 2)    
N1601      Ekologie a ochrana prostředí                                    (Mgr., PS, 2)    
N1301      Geografie                                                       (Mgr., PS, 2)    
N1407      Chemie                                                          (Mgr., PS, 2)    
N1801      Informatika                                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Matematika                                                      (Mgr., PS, 2)    
*          Učitelství pro střední školy                                    (Mgr., PS, 2)    
Slezská univerzita v Opavě (SU)                                                             
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz                                                 
Fakulta veřejných politik (FVP)                                               72,3 %        
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                          
B5341      Ošetřovatelství                                              (Bc., PS, KS, 3)    
B6731      Sociální politika a sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)    
B7507      Specializace v pedagogice                                    (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N6731      Sociální politika a sociální práce                          (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF)                                      64,5 %        
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Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                          
B1702      Aplikovaná fyzika                                                (Bc., PS, 3)    
B1802      Aplikovaná informatika                                       (Bc., PS, KS, 3)    
B7109      Archeologie                                                      (Bc., PS, 3)    
B8203      Dramatická umění                                               (BcA., PS, 3)     
B8204      Filmové, televizní a fotografické umění a nová média           (BcA., KS, 3)     
B7310      Filologie                                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B1701      Fyzika                                                           (Bc., PS, 3)    
B6503      Gastronomie, hotelnictví a turismus                              (Bc., PS, 3)    
B7105      Historické vědy                                                  (Bc., PS, 3)    
B7201      Informační studia a knihovnictví                             (Bc., PS, KS, 3)    
B1801      Informatika                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N7109      Archeologie                                                     (Mgr., PS, 2)    
N8203      Dramatická umění                                               (MgA., PS, 2)     
N8204      Filmové, televizní a fotografické umění a nová média           (MgA., KS, 2)     
N7310      Filologie                                                   (Mgr., PS, KS, 2)    
N1701      Fyzika                                                    (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7106      Historická studia                                               (Mgr., PS, 2)    
N7105      Historické vědy                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7201      Informační studia a knihovnictví                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801      Informatika                                               (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7504      Učitelství pro střední školy                                    (Mgr., KS, 2)    
Matematický ústav v Opavě (MÚ)                                                              
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                          
B1101      Matematika                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1101      Matematika                                                      (Mgr., PS, 2)    
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)                                            82 %        
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                          
*          Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                        (Bc., PS, 3)    
*          Cestovní ruch a turismus                                         (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                       (Bc., PS, KS, 3)    
*          Finance a účetnictví                                         (Bc., PS, KS, 3)    
B6202      Hospodářská politika a správa                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6209      Systémové inženýrství a informatika                          (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
*          Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                       (Ing., PS, 2)    
N6208      Ekonomika a management                                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202      Hospodářská politika a správa                               (Ing., PS, KS, 2)    
*          Manažerská informatika                                      (Ing., PS, KS, 2)    
Technická univerzita v Liberci (TUL)                                                        
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz                                             
Ekonomická fakulta (EF)                                                       86,8 %        
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz                                         
Bakalářské studium                                                                          
B6208      Ekonomika a management                                           (Bc., PS, 3)    
*          Podniková ekonomika                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6209      Systémové inženýrství a informatika                        (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                              
           Hospodářská politika v globálním prostředí                     (Ing., PS, 2)     
           Podniková ekonomika                                    (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)    
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)                 80,6 %        
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz                                                  
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Bakalářské studium                                                                          
B3901      Aplikované vědy v inženýrství                                    (Bc., PS, 3)    
B0613A140005*     Informační technologie                                    (Bc., PS, 3)    
B0714A270001*     Mechatronika                                              (Bc., PS, 3)    
B0719A130001*     Nanotechnologie                                           (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N3901      Aplikované vědy v inženýrství                                   (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód     název programu                                 forma studia           
N2612   Elektrotechnika a informatika                     (Ing., PS, 2)       
        Mechatronics                                    (Ing., PS, 2) AJ      
N0719A270001* Nanotechnologie                             (Ing., PS, 2)       
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)           73,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B7310   Filologie                                         (Bc., PS, 3)        
B1701   Fyzika                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1301   Geografie                                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7106   Historická studia                                 (Bc., PS, 3)        
B1407   Chemie                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1801   Informatika                                    (Bc., PS, KS, 3)       
B1101   Matematika                                     (Bc., PS, KS, 3)       
B7508   Sociální práce                                    (Bc., KS, 3)        
B7507   Specializace v pedagogice                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7506   Speciální pedagogika                           (Bc., PS, KS, 3)       
B7401   Tělesná výchova a sport                           (Bc., PS, 3)        
B7505   Vychovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)       
Magisterské studium                                                           
M7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 5)       
Navazující magisterské studium                                                
N1103   Aplikovaná matematika                            (Mgr., PS, 2)        
N1701   Fyzika                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N7105   Historické vědy                                  (Mgr., PS, 2)        
N1407   Chemie                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N1101   Matematika                                    (Mgr., PS, KS, 2)       
N7508   Sociální práce                                (Mgr., PS, KS, 2)       
N7506   Speciální pedagogika                          (Mgr., PS, KS, 2)       
N7401   Tělesná výchova a sport                          (Mgr., PS, 2)        
N7504   Učitelství pro střední školy                  (Mgr., PS, KS, 2)       
N7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 2)       
N7505   Vychovatelství                                   (Mgr., PS, 2)        
Fakulta strojní (FS)                                         100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B2301   Strojní inženýrství                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N2301   Strojní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta textilní (FT)                                       98,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B3107   Textil                                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N3957   Průmyslové inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N3106   Textilní inženýrství                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta umění a architektury (FA)                             50 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
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B3501   Architektura a urbanismus                         (Bc., PS, 4)        
B8208   Design                                           (BcA., PS, 4)        
B8206   Výtvarná umění                                   (BcA., PS, 4)        
Navazující magisterské studium                                                
N3501   Architektura a urbanismus                 (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
N8208   Design                                           (MgA., PS, 2)        
N8206   Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)        
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                          100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3944   Biomedicínská technika                            (Bc., PS, 3)        
B5341   Ošetřovatelství                                (Bc., PS, KS, 3)       
B5345   Specializace ve zdravotnictví                     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3963   Biomedicínské inženýrství                         (Ing., PS, 2)       
Univerzita Hradec Králové (UHK)                                               
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz                        
Fakulta informatiky a managementu (FIM)                     67,1 %            
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B1802   Aplikovaná informatika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6208   Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)       
B0688A140001* Informační management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N1802   Aplikovaná informatika                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N0688A140001* Informační management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N6209   Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Filozofická fakulta (FF)                                    74,3 %            
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz                     
Bakalářské studium                                                            
B0222A120009* Archeologie                                 (Bc., PS, 3)        
B6101   Filozofie                                         (Bc., PS, 3)        
B0222A120001* Historické vědy                          (Bc., PS, KS, 3)       
B7105   Historické vědy                                   (Bc., PS, 3)        
B6701   Politologie                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B0923P240001* Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)       
*       Sociologie                                        (Bc., PS, 3)        
B3928   Technická podpora humanitních věd              (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                
N7109   Archeologie                                      (Mgr., PS, 2)        
N0223A100001* Filozofie                                  (Mgr., PS, 2)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                              
kód      název programu                                 forma studia        
N7105    Historické vědy                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N0222A120001* Historie                                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702    International Area Studies                     (Mgr., PS, 2) AJ    
N0223A100002* Philosophy                                (Mgr., PS, 2) AJ    
N6701    Politologie                                    (Mgr., PS, KS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                     56,4 %        
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz                      
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7507    Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7506    Speciální pedagogika                            (Bc., PS, KS, 3)   
B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy              (Bc., PS, KS, 3)   
B7505    Vychovatelství                                  (Bc., PS, KS, 3)   
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Magisterské studium                                                         
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol  (Mgr., PS, KS, 5)   
M7503    Učitelství pro základní školy                  (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                              
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením                     
              na děti se speciálními potřebami          (Mgr., PS, KS, 2)   
N7507    Specializace v pedagogice                      (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504    Učitelství pro střední školy                      (Mgr., PS, 2)    
N7503    Učitelství pro základní školy                     (Mgr., PS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                  69,7 %        
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B1501    Biologie                                           (Bc., PS, 3)    
*        Biologie a ekologie                                (Bc., PS, 3)    
*        Finanční a pojistná matematika                     (Bc., PS, 3)    
B1701    Fyzika                                          (Bc., PS, KS, 3)   
*        Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)   
*        Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1407    Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1101    Matematika                                         (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                              
N1501    Biologie                                          (Mgr., PS, 2)    
*        Biologie a ekologie                               (Mgr., PS, 2)    
N1701    Fyzika                                         (Mgr., PS, KS, 2)   
*        Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1407    Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1101    Matematika                                        (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)                 
 Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz                      
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                             72,8 %        
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz                        
Bakalářské studium                                                          
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)   
B6202    Hospodářská politika a správa                   (Bc., PS, KS, 3)   
B6731    Sociální politika a sociální práce              (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, 2)    
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                            82 %         
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B3907    Energetika                                      (Bc., PS, KS, 3)   
B3911    Materiálové vědy                                   (Bc., PS, 3)    
B2303    Strojírenská technologie                        (Bc., PS, KS, 3)   
B2341    Strojírenství                                   (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N3907    Energetika                                     (Ing., PS, KS, 2)   
N3911    Materiálové vědy                                  (Ing., PS, 2)    
N2341    Strojírenská technologie                       (Ing., PS, KS, 2)   
N2341    Strojírenství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta umění a designu (FUD)                                  56 %         
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B8206    Výtvarná umění                                    (BcA., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                              
*        Design                                           (MgA., PS, 2)     
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*        Výtvarná umění                               (MgA., PS, 2) i v AJ  
N8206    Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)     
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                           68,4 %        
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz                       
Bakalářské studium                                                          
B5341    Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B5349    Porodní asistence                                  (Bc., PS, 3)    
B5345    Specializace ve zdravotnictví                   (Bc., PS, KS, 3)   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                             81,9 %        
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B1601    Ekologie a ochrana prostředí                    (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                   (Ing., PS, KS, 2)   
Filozofická fakulta (FF)                                      92,8 %        
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B6101     Filozofie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6107     Humanitní studia                                             (Bc., PS, 3)    
B6701     Politologie                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7310     Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107     Humanitní studia                                            (Mgr., PS, 2)    
N0231A090012*    Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2)    
N6701     Politologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
Pedagogická fakulta (PDF)                                                70,5 %        
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz                                     
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)    
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B7401     Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)    
M7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7507     Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, KS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7401     Tělesná výchova a sport                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)    
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             81,7 %        
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B1702     Aplikovaná fyzika                                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1802     Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1501     Biologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                  (Bc., PS, 3)    
B1101     Matematika                                                   (Bc., PS, 3)    
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Navazující magisterské studium                                                         
N1501     Biologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N1701     Fyzika                                             (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N1101     Matematika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N3942     Nanotechnologie                                        (Mgr., PS, 2) i v AJ  
Univerzita Karlova (UK)                                                                
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz                                          
1. lékařská fakulta (1. LF)                                              35,1 %        
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B0910P36A3* Adiktologie                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B0915P36A9* Ergoterapie                                                (Bc., PS, 3)    
B0910P36A12* Nutriční terapie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                            (Bc., PS, 3)    
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0911A35A14*     Dentistry                                       (MDDr., PS, 5) AJ     
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
M0911A35A13*     Zubní lékařství                                    (MDDr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                         
N0910A36A8   Adiktologie                                              (Mgr., KS, 2)    
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., KS, 2)    
2. lékařská fakulta (2. LF)                                                18 %        
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                     
B0915P36A362*    Fyzioterapie                                          (Bc., PS, 3)    
B0913P36A488*    Pediatrické ošetřovatelství                           (Bc., KS, 3)    
B0913P36A489*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2)    
3. lékařská fakulta (3. LF)                                              21,3 %        
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz                                             
Bakalářské studium                                                                     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
B0913P36A687*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N0913P36A667*    Intenzivní péče                                      (Mgr., PS, 2)    
Evangelická teologická fakulta (ETF)                                     61,5 %        
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                     
B0923P24A730*    Pastorační a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)    
B6141     Teologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0221A10A498*    Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (Mgr., PS, KS, 2)    
N6141     Teologie                                           (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                                forma studia        
Fakulta humanitních studií (FHS)                                                63,2 %       
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz                                                   
Bakalářské studium                                                                           
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B0288A120001*      Liberal Arts and Humanities                            (Bc., PS, 3) AJ    
B0288A25A36*       Studium humanitní vzdělanosti                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0314A25A46*       Antropologická studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0222A120002*      Dějiny moderní evropské kultury                          (Mgr., PS, 2)    
N0232A18A65*       Elektronická kultura a sémiotika                         (Mgr., PS, 2)    
N0223A10A49*       Filosofie v kontextu humanitních věd                     (Mgr., PS, 2)    
N6101      Filozofie                                                     (Mgr., PS, 2) NJ    
N0314A250002*      Historical Sociology                                  (Mgr., PS, 2) AJ    
N0314A250001*      Historická sociologie                                (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107      Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N6107      Humanitní studia                                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N0929A24A51*       Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických                          
                   organizacích                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0521A25A44*       Sociální a kulturní ekologie                             (Mgr., PS, 2)    
Fakulta sociálních věd (FSV)                                                    37,8 %       
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz                                     
Bakalářské studium                                                                           
B0312A20A136*      Česko-německá studia                                       (Bc., PS, 3)   
B6201      Ekonomické teorie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ  
B0388A18A140*      Komunikační studia                                         (Bc., PS, 3)   
B0312A20A125*      Politics, Philosophy and Economics                     (Bc., PS, 3) AJ    
B0312A20A123*      Politologie a mezinárodní vztahy                           (Bc., PS, 3)   
B0312A20A124*      Politologie a veřejná politika                             (Bc., PS, 3)   
B0314A25A138*      Sociologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B0314A25A137*      Sociologie a sociální politika                             (Bc., PS, 3)   
B0312A20A126*      Teritoriální studia                                   (Bc., PS, DS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                               
N0312A20A147*      Balkan, Eurasian and Central European Studies         (Mgr., PS, 2) AJ    
N6201      Ekonomické teorie                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A151*      European Politics and Society:                                            
                   Vaclav Havel Joint Master Programme                      (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A144*      Geopolitical Studies                                     (Mgr., PS, 2)    
N0312A25A143*      International Economic and Political Studies             (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A148*      Master in Area Studies                                   (Mgr., PS, 2)    
N7202      Mediální a komunikační studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0388A18A154*      Mediální studia                                          (Mgr., DS, 2)    
N0312A20A150*      Německá a středoevropská studia /                                         
                   Deutsche und Mitteleuropäische Studien                   (Mgr., PS, 2)    
N6701      Politologie                                                 (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A142*      Politologie                                              (Mgr., PS, 2)    
N0314A25A155*      Society, Communication and Media                         (Mgr., PS, 2)    
N6703      Sociologie                                              (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N0312A20A145*      Teritoriální studia                                      (Mgr., PS, 2)    
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)                                         36,5 %       
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0114A28A20*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                              (Bc., PS, KS, 3)   
B1014A280005*      Coach                                                  (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A694*      Fitness Coach                                          (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A689*      Kondiční trenér                                        (Bc., PS, KS, 3)   
B0011A28A23*       Management tělesné výchovy a sportu                        (Bc., PS, 3)   
B5345      Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B0114A30A98*       Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání    (Bc., PS, KS, 3)    
B1014A28A688*      Trenér                                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B0114A28A27*       Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport                             
                   se zaměřením na vzdělávání                             (Bc., PS, KS, 3)   
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Navazující magisterské studium                                                               
N0114A28A24*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N0011A28A26*       Management tělesné výchovy a sportu                      (Mgr., PS, 2)    
N0223A28A134*      Master of Arts in Sports Ethics and Integrity         (Mgr., PS, 2) AJ    
N5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0114A30A29*       Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A100*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A133*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy          (Mgr., PS, 2) AJ    
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF)                                    78,3 %       
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz                           
Bakalářské studium                                                                           
B0914A36A106*      Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví               (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                         (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                               
N5207      Zdravotnická bioanalytika                                        (Mgr., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                        35,5 %       
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0111A19A331*      Andragogika a personální řízení                            (Bc., PS, 3)   
B7311      Anglistika - amerikanistika                                        (Bc., PS, 3)   
B0222A12A329*      Archeologie pravěku a středověku                           (Bc., PS, 3)   
B0220A09A333*      Blízkovýchodní studia                                      (Bc., PS, 3)   
B0231A090001*      Bohemistika pro cizince                                    (Bc., PS, 3)   
B0232A090001*      Český jazyk a literatura                                   (Bc., PS, 3)   
B7312      Čeština v komunikaci neslyšících                                   (Bc., PS, 3)   
B0223A32A337*      Estetika                                                   (Bc., PS, 3)   
B0220A25A341*      Etnologie a kulturní antropologie                          (Bc., PS, 3)   
B7310      Filologie                                                          (Bc., PS, 3)   
B0220A09A332*      Hebraistika a židovská studia                              (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód       název programu                                        forma studia        
B7105     Historické vědy                                            (Bc., PS, 3)   
B0222A12A321*    Historie                                            (Bc., PS, 3)   
B7201     Informační studia a knihovnictví                       (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A09A322*    Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení        (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6701     Politologie                                                (Bc., PS, 3)   
B7313     Překladatelství a tlumočnictví                             (Bc., PS, 3)   
B7701     Psychologie                                                (Bc., PS, 3)   
B0231A09A348*    Ruský jazyk a literatura                            (Bc., PS, 3)   
B0231A09A343*    Řecká a latinská studia                             (Bc., PS, 3)   
B0923A24A317*    Sociální práce                                      (Bc., PS, 3)   
B0314A25A326*    Sociologie                                          (Bc., PS, 3)   
B0231A09A345*    Středoevropská studia                               (Bc., PS, 3)   
B0322P12A334*    Veřejná správa a spisová služba                     (Bc., PS, 3)   
B0232A09A323*    Východoevropská studia                              (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0111A19A318*    Andragogika a personální řízení                    (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A330*    Archeologie pravěku a středověku                   (Mgr., PS, 2)   
N0220A12A339*    Blízkovýchodní studia                              (Mgr., PS, 2)   
N0213A32A303*    Dějiny umění                                       (Mgr., PS, 2)   
N0215A32A319*    Divadelní věda                                     (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A346*    Egypt a Přední východ ve starověku                 (Mgr., PS, 2)   
N0220A25A342*    Etnologie a kulturní antropologie                  (Mgr., PS, 2)   
N7310     Filologie                                                 (Mgr., PS, 2)   
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N7105     Historické vědy                                           (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A296*    Iberoamerikanistika                                (Mgr., PS, 2)   
N0322A18A324*    Informace, média a knižní kultura              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0231A09A525*    Italianistika                                      (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N7501     Pedagogika                                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N7313     Překladatelství a tlumočnictví                            (Mgr., PS, 2)   
N0231A09A344*    Řecká a latinská studia                            (Mgr., PS, 2)   
N0923A24A316*    Sociální práce                                     (Mgr., PS, 2)   
N0314A25A327*    Sociologie                                         (Mgr., PS, 2)   
N0300A18A297*    Studia nových médií                                (Mgr., PS, 2)   
N0322P12A335*    Veřejná správa a spisová služba                    (Mgr., PS, 2)   
N0232A09A338*    Východoevropská studia                             (Mgr., PS, 2)   
Husitská teologická fakulta (HTF)                                      73,3 %       
Pacovská 350/4, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B0223A100001*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice  (Bc., PS, 3)   
B0221A10A253*    Husitská teologie                               (Bc., PS, KS, 3)   
B0221RA100001* Judaistika                                            (Bc., PS, 3)   
B0114A10A211*    Náboženství a základy společenských věd                            
                 se zaměřením na vzdělávání                          (Bc., PS, 3)   
B0221A100002*    Religionistika                                      (Bc., PS, 3)   
B0923A240001*    Sociální a charitativní práce                       (Bc., PS, 3)   
B0111P19A226*    Sociální pedagogika                                 (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A100003*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2)   
N0221A10A255*    Husitská teologie                              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0221A100001*    Judaistika                                         (Mgr., PS, 2)   
N0221A100002*    Religionistika                                     (Mgr., PS, 2)   
N0923A240001*    Sociální a charitativní práce                      (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 2)   
N0114A10A212*    Učitelství náboženství a základů společenských věd                 
                 pro střední školy                                  (Mgr., PS, 2)   
Katolická teologická fakulta (KTF)                                     79,1 %       
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                  
B0222A12533* Dějiny evropské kultury                                 (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A10A563*    Aplikovaná etika                                   (Mgr., KS, 2)   
N0222A12A534*    Dějiny evropské kultury                            (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., KS, 2)   
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)                               27,1 %       
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                  
B5341     Ošetřovatelství                                            (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M0911A35A259*    Dentistry                                     (MDDr., PS, 5) AJ    
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A219*    Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5)    
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)                                         18,2 %       
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz                                             
Magisterské studium                                                                 
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M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A1* Zubní lékařství                                       (MDDr., PS, 5)    
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)                                    72,2 %       
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz                                       
Bakalářské studium                                                                  
B0613A14A203*    Computer Science                                 (Bc., PS, 3) AJ   
B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání     (Bc., PS, 3)   
B0542A170001*    Finanční matematika                                 (Bc., PS, 3)   
B0533A110001*    Fyzika                                              (Bc., PS, 3)   
B0533A11A207*    Fyzika se zaměřením na vzdělávání                   (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B0613A14A202*    Informatika                                           (Bc., PS, 3)    
B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B0541A17A222*    Matematické modelování                                (Bc., PS, 3)    
B0541A170003*    Matematika pro informační technologie                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17A213*    Matematika se zaměřením na vzdělávání                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17178*     Obecná matematika                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1701     Fyzika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1101     Matematika                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF)                              40 %        
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                     
B7701     Psychologie                                                  (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B0111A19A285*    Školský management                                    (Bc., KS, 3)    
B7505     Vychovatelství                                               (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0113A30A290*    Učitelství pro 1. stupeň základní školy          (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0110A19A288*    Andragogika a management vzdělávání                  (Mgr., KS, 2)    
N0222A12A289*    Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)    
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N7701     Psychologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Právnická fakulta (PF)                                                   29,8 %        
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz                                 
Magisterské studium                                                                    
M0421A220002*    Právo a právní věda                                  (Mgr., PS, 5)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             68,8 %        
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
B0532A33A201*    Aplikovaná geografie                                  (Bc., PS, 3)    
B1406     Biochemie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0519A14A186*    Bioinformatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1501     Biologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0314A33A182*    Demografie                                            (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                 (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0114A330001*    Geografie se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B1201     Geologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0532A33A181*    Geotechnologie                                        (Bc., PS, 3)    
B3975     Hydrologie a hydrogeologie                                   (Bc., PS, 3)    
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B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B0531A13A183*    Chemie                                                (Bc., PS, 3)    
B0531A13A185*    Chemie a fyzika materiálů                             (Bc., PS, 3)    
B1413     Klinická a toxikologická analýza                             (Bc., PS, 3)    
B0531A13A184*    Medicinální chemie                                    (Bc., PS, 3)    
B3912     Speciální chemicko-biologické obory                          (Bc., PS, 3)    
B3976     Vědy o zemi                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1406     Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N0519A14A188*    Bioinformatika                                       (Mgr., PS, 2)    
N1501     Biologie                                              (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1303     Demografie                                                  (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N0511A03A194*    Evoluční biologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N0532A33A187*    Geobiologie                                          (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1201     Geologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N3975     Hydrologie a hydrogeologie                                  (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N0531A13A190*    Chemie a fyzika materiálů                            (Mgr., PS, 2)    
N1413     Klinická a toxikologická analýza                            (Mgr., PS, 2)    
N0531TA13A189* Medicinální chemie                                     (Mgr., PS, 2)    
N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie                        (Mgr., PS, 2)    
N0912TA33A191* Sociální epidemiologie                                 (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)                                                 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz                                        
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)                               82,7 %        
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                     
*         Charitativní a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
*         Mezinárodní sociální a humanitární práce                     (Bc., PS, 3)    
*         Náboženství se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., KS, 3)    
*         Sociální pedagogika                                          (Bc., PS, 3)    
*         Teologická studia                                            (Bc., PS, 3)    
*         Teologické nauky                                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
*         Katolická teologie                                          (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
*         Charitativní a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Sociální pedagogika                                     (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Teologická studia                                           (Mgr., PS, 2)    
*         Teologické nauky                                            (Mgr., KS, 2)    
*         Učitelství náboženství pro základní školy                   (Mgr., KS, 2)    
Fakulta tělesné kultury (FTK)                                            53,3 %        
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
*         Aplikovaná tělesná výchova                               (Bc., PS, KS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                       forma studia       
*        Aplikované pohybové aktivity                          (Bc., PS, KS, 3)  
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Ochrana obyvatelstva                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*        Rekreologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
*        Trenérství a sport                                       (Bc., KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná tělesná výchova                           (Mgr., PS, KS, 2)  
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*        Aplikované pohybové aktivity                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Fyzioterapie                                            (Mgr., PS, 2)   
*        Rekreologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Tělesná výchova a sport                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Trenérství a sport                                      (Mgr., KS, 2)   
Fakulta zdravotnických věd (FZV)                                      35 %       
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                               
*        Ergoterapie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Pediatrické ošetřovatelství                              (Bc., PS, 3)   
*        Porodní asistentka                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*        Radiologická asistence                                   (Bc., PS, 3)   
*        Všeobecná sestra                                      (Bc., PS, KS, 3)  
*        Zdravotnický záchranář                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná fyzioterapie                                 (Mgr., PS, 2)   
*        Intenzivní péče v porodní asistenci                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Ošetřovatelská péče v interních oborech              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Zobrazovací technologie v radiodiagnostice           (Mgr., PS, KS, 2)  
Filozofická fakulta (FF)                                            40,7 %       
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
*        Andragogika                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/            
         Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/                  
         Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie                (Bc., PS, 3)   
*        Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3)   
*        Archeologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Archivnictví                                             (Bc., PS, 3)   
*        Czech for Foreigners                                     (Bc., PS, 3)   
*        Česká filologie se zaměřením na editorskou práci                        
         ve sdělovacích prostředcích                              (Bc., PS, 3)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                             (Bc., PS, 3)   
*        Evropská studia a diplomacie maior                       (Bc., PS, 3)   
*        Filmová studia                                           (Bc., PS, 3)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia        (Bc., PS, 3)   
*        Filozofie                                                (Bc., PS, 3)   
*        Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)   
*        Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch           (Bc., PS, 3)   
*        Judaistika. Židovská a izraelská studia maior            (Bc., PS, 3)   
*        Korejština pro hospodářskou praxi                        (Bc., PS, 3)   
*        Kulturní antropologie                                    (Bc., PS, 3)   
*        Mezinárodní vztahy a bezpečnost                          (Bc., PS, 3)   
*        Migrační studia                                       (Bc., PS, KS, 3)  
*        Muzikologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad              (Bc., PS, 3)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Bc., PS, 3)   
*        Politická komunikace a politický marketing               (Bc., PS, 3)   
*        Politologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Psychologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Religionistika                                           (Bc., PS, 3)   
*        Řízení vzdělávacích institucí                            (Bc., KS, 3)   
*        Sociální práce                                           (Bc., KS, 3)   
*        Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*        Televizní a rozhlasová studia                            (Bc., PS, 3)   
*        Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Bc., PS, 3)   
*        Uměnovědná studia                                        (Bc., PS, 3)   
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*        Žurnalistika                                             (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Andragogika                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/                    
         Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie  (Mgr., PS, 2)   
*        Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad          (Mgr., PS, 2)   
*        Archeologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Asijská studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Divadelní studia                                        (Mgr., PS, 2)   
*        Ediční a nakladatelská praxe                            (Mgr., KS, 2)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                            (Mgr., PS, 2)   
*        Evropská unie                                           (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia       (Mgr., PS, 2)   
*        Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*        Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Judaistika. Dějiny a kultura Židů                       (Mgr., PS, 2)   
*        Kulturní antropologie                                   (Mgr., PS, 2)   
*        Mediální studia                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Muzikologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Obecná lingvistika                                      (Mgr., PS, 2)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                  (Mgr., PS, 2)   
*        Odborná francouzština pro hospodářskou praxi            (Mgr., PS, 2)   
*        Politická analýza a strategie                           (Mgr., PS, 2)   
*        Psychologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Religionistika                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Ruština pro překladatele                                (Mgr., PS, 2)   
*        Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
*         Televizní a rozhlasová studia                            (Mgr., PS, 2)  
*         Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Mgr., PS, 2)  
*         Ukrajinská filologie                                     (Mgr., PS, 2)  
*         Vládnutí a demokracie                                    (Mgr., PS, 2)  
*         War and Peace Studies                                 (Mgr., PS, 2) AJ  
Lékařská fakulta (LF)                                                  18 %       
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz                                     
Magisterské studium                                                               
*         Všeobecné lékařství                                    (MUDr., PS, 6)   
*         Zubní lékařství                                        (MDDr., PS, 5)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                             48,5 %      
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/                
          Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/                        
          Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/                 
          Technika a praktické činnosti/Výchova ke zdraví/Výtvarná tvorba         
          se zaměřením na vzdělávání                            (Bc., PS, KS, 3)  
*         Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy                         (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství                                        (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství a speciální pedagogika                 (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
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*         Logopedie                                                (Mgr. PS, 5)   
*         Učitelství pro 1. stupeň základní školy              (Mgr., PS, KS, 5)  
*         Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika   (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Edukace v kultuře                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Předškolní pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Řízení volnočasových aktivit                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika - dramaterapie                      (Mgr., PS, 2)  
*         Speciální pedagogika - poradenství                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol                      
          a střední školy                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/               
          informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/           
          výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol      (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ        (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství německého jazyka pro základní školy       (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností            
          pro 2. stupeň základních škol                        (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol,              
          střední školy a ZUŠ                                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy                 
          pro střední školy a 2. stupeň základních škol        (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                               39,5 %      
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                                
*         Právo ve veřejné správě                                   (Bc., PS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Právo                                                    (Mgr. PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Evropská studia se zaměřením na evropské právo           (Mgr., PS, 2)  
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                          92,2 %      
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz                            
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioanorganická chemie                                     (Bc., PS, 3)  
*         Biochemie                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Biofyzika                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Bioinformatika                                            (Bc., PS, 3)  
*         Biologie a ekologie                                       (Bc., PS, 3)  
*         Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/                       
          Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání          (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioorganická chemie a chemická biologie                   (Bc., PS, 3)  
*         Biotechnologie a genové inženýrství                       (Bc., PS, 3)  
*         Digitální a přístrojová optika                            (Bc., PS, 3)  
*         Diskrétní matematika                                      (Bc., PS, 3)  
*         Ekologie a ochrana životního prostředí                    (Bc., PS, 3)  
*         Environmentální geologie                                  (Bc., PS, 3)  
*         Informatika                                               (Bc., PS, 3)  
*         Chemie                                                    (Bc., PS, 3)  
*         Matematika a její aplikace                                (Bc., PS, 3)  
*         Matematika-ekonomie se zaměřením                                        
          na bankovnictví / pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)  
*         Mezinárodní rozvojová a environmentální studia            (Bc., PS, 3)  
*         Molekulární a buněčná biologie                            (Bc., PS, 3)  
*         Nanomateriálová chemie                                    (Bc., PS, 3)  
*         Nanotechnologie                                           (Bc., PS, 3)  
*         Obecná fyzika a matematická fyzika                        (Bc., PS, 3)  
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*         Optika a optoelektronika                                  (Bc., PS, 3)  
*         Optometrie                                                (Bc., PS, 3)  
*         Přístrojová a počítačová fyzika                           (Bc., PS, 3)  
*         Regionální geografie                                      (Bc., PS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Analytická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                       forma studia          
*        Anorganická chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikace matematiky v ekonomii                          (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikovaná fyzika/informatika                           (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie                                     (Mgr., PS, 2)      
*        Biochemie                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Biofyzika                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie a chemická biologie                 (Mgr., PS, 2)      
*        Botanika                                                (Mgr., PS, 2)      
*        Digitální a přístrojová optika                          (Mgr., PS, 2)      
*        Diskrétní matematika                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Ekologie a ochrana životního prostředí                  (Mgr., PS, 2)      
*        Environmentální geologie                                (Mgr., PS, 2)      
*        Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2)      
*        Fytopatologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Fyzikální chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Geoinformatika                                          (Mgr., PS, 2)      
*        Hydrobiologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Informatika                                             (Mgr., PS, 2)      
*        Matematika a její aplikace                              (Mgr., PS, 2)      
*        Materiálová chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Mezinárodní rozvojová studia                            (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární a buněčná biologie                          (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární biofyzika                                   (Mgr., PS, 2)      
*        Nanotechnologie                                         (Mgr., PS, 2)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                      (Mgr., PS, 2)      
*        Ochrana a tvorba krajiny                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optika a optoelektronika                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optometrie                                              (Mgr., PS, 2)      
*        Organická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Regionální geografie                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Učitelství biologie/deskriptivní geometrie/fyziky/geografie/               
         chemie/informatiky/matematiky pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)     
*        Zoologie                                                (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Pardubice (UPCE)                                                         
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz                                      
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)                                82,5 %          
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp                                 
Bakalářské studium                                                                  
B3709    Dopravní technologie a spoje                          (Bc., PS, KS, 3)     
B3607    Stavební inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                      
N3709    Dopravní inženýrství a spoje                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3607    Stavební inženýrství                                (Ing., PS, KS, 1,5)    
Fakulta ekonomicko-správní (FES)                                      78 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/                                 
Bakalářské studium                                                                  
*        Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3)     
*        Hospodářská politika a veřejná správa                 (Bc., PS, KS, 3)     
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*        Informatika a systémové inženýrství              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                      
*        Ekonomika a management                                (Ing., PS, KS, 2)    
*        Hospodářská politika a veřejná správa            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*        Informatika a systémové inženýrství              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                           75 %          
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei                             
Bakalářské studium                                                                  
B2646    Elektrotechnika a informatika                            (Bc., PS, 3)      
B2612    Informační technologie                                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
N2612    Informační technologie                                   (Ing., PS, 2)     
N2646    Elektrotechnika a informatika                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta filozofická (FF)                                              77 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff                                   
Bakalářské studium                                                                  
B6101    Filozofie                                                (Bc., PS, 3)      
B7105    Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)      
B6107    Humanitní studia                                         (Bc., PS, 3)      
B6703    Sociologie                                               (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Anglická filologie                                      (Mgr., PS, 2)      
N6101    Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)      
N7105    Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)      
N6703    Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)      
N7507    Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, 2)      
N7503    Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta chemicko-technologická (FCHT)                                100 %          
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht                                
Bakalářské studium                                                                  
*        Analýza biologických materiálů                           (Bc., PS, 3)      
B2829    Anorganické a polymerní materiály                        (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu       (Bc., PS, 3)      
B2830    Farmakochemie a medicinální materiály                    (Bc., PS, 3)      
B2802    Chemie a technická chemie                                (Bc., PS, 3)      
*        Chemie a technologie ochrany životního prostředí         (Bc., PS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                            (Bc., PS, 3)      
B3441    Polygrafie                                               (Bc., PS, 3)      
B2831    Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů   (Bc., PS, 3)      
B3912    Speciální chemicko-biologické obory                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Analýza biologických materiálů                           (Ing., PS, 2)         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*        Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2)     
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Ing., PS, 2)     
*        Engineering of Energetics Materials                 (Ing., PS, 2) AJ     
N2807    Chemické a procesní inženýrství                        (Ing., PS, 2)     
N1407    Chemie                                                 (Ing., PS, 2)     
N2808    Chemie a technologie materiálů                         (Ing., PS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                          (Ing., PS, 2)     
N3441    Polygrafie                                             (Ing., PS, 2)     
N3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Ing., PS, 2)     
Fakulta restaurování (FR)                                         40,6 %          
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr                                      
Bakalářské studium                                                                
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B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                    
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                               82,2 %          
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs                                 
Bakalářské studium                                                                
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B5345    Specializace ve zdravotnictví                          (Bc., PS, 3)      
B5350    Zdravotně sociální péče                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N5341    Ošetřovatelství                                       (Mgr., PS, 2)      
N5345    Specializace ve zdravotnictví                         (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                                             
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz                                 
Fakulta aplikované informatiky (FAI)                              73,2 %          
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz                                    
Bakalářské studium                                                                
B3902    Inženýrská informatika                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N3902    Inženýrská informatika                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studí (FHS)                                   50,6 %          
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, 3) i v AJ   
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B5350    Zdravotně sociální péče                             (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                               
         Učitelství pro základní školy                         (Mgr., PS, 5)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7507    Specializace v pedagogice                          (Mgr., PS, KS, 2)     
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)                       76,4 %          
Studentské nám. 1532 , 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz                   
Bakalářské studium                                                                
B3953    Bezpečnost společnosti                                 (Bc., PS, 3)      
B2825    Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N3953    Bezpečnost společnosti                                 (Ing., PS, 2)     
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)                            46,9 %          
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)     
B6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N6208    Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2)    
N6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)                          26,3 %          
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (BcA., PS, 3)      
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
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N7202    Mediální a komunikační studia                 (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ   
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (MgA., PS, 2)      
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta technologická (FT)                                        77,6 %          
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
B2808    Chemie a technologie materiálů                      (Bc., PS, KS, 3)     
B2901    Chemie a technologie potravin                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N2808    Chemie a technologie materiálů                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N2901    Chemie a technologie potravin                       (Ing., PS, KS, 2)    
N3909    Procesní inženýrství                                (Ing., PS, KS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                              forma studia          
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)                                            
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz                                                
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)                                 76,1 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                           
B4302      Veterinární hygiena a ekologie                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Magisterské studium                                                                          
M4302      Veterinární hygiena a ekologie                          (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Navazující magisterské studium                                                               
N4302      Veterinární hygiena a ekologie                            (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)                                         28,2 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M4301      Veterinární lékařství                                   (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Farmaceutická fakulta (FAF)                                                   58,5 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                 (Mgr., PS, 5 ) i v AJ    
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz                                     
Univerzitní studijní programy                                                                
Bakalářské studium                                                                           
B1701      Fyzika                                                          (Bc., PS, 3)      
B3942      Nanotechnologie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3943      Mechatronika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B3968      Aplikované vědy a technologie                              (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N1701      Fyzika                                                          (Ing., PS, 2)     
N3942      Nanotechnologie                                           (Ing., PS, 2) i v AJ    
N3943      Mechatronika                                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
Ekonomická fakulta (EkF)                                                      81,9 %         
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz                                       
Bakalářské studium                                                                           
B6208      Ekonomika a management      (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies     
B6202      Hospodářská politika a správa                 (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance     
B6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N6208      Ekonomika a management         (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business    
N6202      Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)     
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)                                      91,3 %         
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz                                  
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Bakalářské studium                                                                           
B3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                                     78 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3973      Automobilové elektronické systémy                          (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2649      Elektrotechnika                                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2647      Informační a komunikační technologie                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2660      Počítačové systémy pro průmysl 21. století                 (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2648      Projektování elektrických zařízení                          (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N2649      Elektrotechnika                                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2647      Informační a komunikační technologie                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2661      Projektování elektrických systémů a technologií             (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta materiálově-technologická (FMT)                                       89,2 %         
(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)                                     
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmt.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Bc., PS, KS, 3)      
B3923      Materiálové inženýrství                                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2109      Metalurgické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3)      
B3909      Procesní inženýrství                                            (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Ing., PS, KS, 2)     
N3923      Materiálové inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2109      Metalurgické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta stavební (FAST)                                                       74,3 %         
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz                              
Bakalářské studium                                                                           
B3502      Architektura a stavitelství                                     (Bc., PS, 4)      
B3607      Stavební inženýrství                                   (Bc., PS, KS, 4) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N3502      Architektura a stavitelství                          (Ing. arch., PS, 2) i v AJ   
N3607      Stavební inženýrství                                 (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ   
Fakulta strojní (FS)                                                          77,7 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                           
B3907      Energetika                                                 (Bc., KS, 3) i v AJ    
B2341      Strojírenství                             (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ   
B3712      Technologie letecké dopravy                                 (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3907      Energetika                                                      (Ing., KS, 2)     
N2301      Strojní inženýrství                      (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
Hornicko-geologická fakulta (HGF)                                                   92 %       
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz                                   
Bakalářské studium                                                                             
B3646      Geodezie a kartografie                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B3646      Geodézie, kartografie a geoinformatika                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2110      Geologické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2111      Hornictví                                                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2102      Nerostné suroviny                                               (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
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N3646      Geodezie a kartografie                                    (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3654      Geodézie, kartografie a geoinformatika                    (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N2110      Geologické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N2111      Hornictví                                                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N2102      Nerostné suroviny                                               (Ing., PS, KS, 2)   
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                                                          
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz                                 
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)                                               54,8 %        
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz                                  
Bakalářské studium                                                                             
*          Bankovnictví a pojišťovnictví                                       (Bc., PS, 3)    
*          Finance                                                             (Bc., PS, 3)    
*          Účetnictví a finanční řízení podniku                                (Bc., PS, 3)    
*          Vzdělávání v ekonomických předmětech                                (Bc., PS, 3)    
*          Zdanění a daňová politika                                           (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bankovnictví a pojišťovnictví                                       (Ing., PS, 2)   
*          Finance                                                             (Ing., PS, 2)   
*          Finance a oceňování podniku                                         (Ing., PS, 2)   
*          Finanční inženýrství                                                (Ing., PS, 2)   
*          Master in Finance and Accounting                                (Ing., PS, 2) AJ    
*          Účetnictví a finanční řízení podniku                                (Ing., PS, 2)   
*          Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy                  (Ing., PS, 2)   
*          Zdanění a daňová politika                                           (Ing., PS, 2)   
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)                                              60 %       
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz                                 
Bakalářské studium                                                                             
B1802      Aplikovaná informatika                                              (Bc., PS, 3)    
B6207      Kvantitativní metody v ekonomice                                    (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N1802      Aplikovaná informatika                                    (Ing., PS, DS, 2) i v AJ  
N6207      Kvantitativní metody v ekonomice                              (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta managementu (FM)                                                            96 %       
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz                                    
Bakalářské studium                                                                             
B6208      Ekonomika a management                                          (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N6208      Ekonomika a management                                          (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)                                               64,2 %        
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz                                 
Bakalářské studium                                                                             
*          Cestovní ruch                                                       (Bc., PS, 3)    
*          International and Diplomatic Studies                             (Bc., PS, 3) AJ    
*          International Business                                           (Bc., PS, 3) AJ    
*          Manažer obchodu                                                     (Bc., KS, 3)    
*          Mezinárodní obchod                                                  (Bc., PS, 3)    
*          Mezinárodní studia a diplomacie                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Cestovní ruch                                                       (Ing., PS, 2)   
*          Economics of Globalisation and European Integration             (Ing., PS, 2) AJ    
*          Evropská ekonomická integrace                                       (Ing., PS, 2)   
*          International and Diplomatic Studies                            (Ing., PS, 2) AJ    
*          International Business                                          (Ing., PS, 2) AJ    
*          Mezinárodní obchod                                                  (Ing., PS, 2)   
*          Mezinárodní studia a diplomacie                                     (Ing., PS, 2)   
*          Podnikání a právo                                                   (Ing., PS, 2)   
Fakulta podnikohospodářská (FP)                                                  54,8 %        
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz                                 
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Bakalářské studium                                                                             
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ   
Navazující magisterské studium                                                                 
N6208      Ekonomika a management                                        (Ing., PS, 2) i v AJ  
Národohospodářská fakulta (NF)                                                   44,2 %        
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz                                  
Bakalářské studium                                                                             
B6216      Ekonomie a hospodářská správa                                 (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                                 
N6216      Ekonomie a hospodářská správa                                 (Ing., PS, 2) i v AJ  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)                                            
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz                                           
Fakulta chemické technologie (FCHT)                                              74,2 %        
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a chemické technologie                                       (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a technologie materiálů                                      (Bc., PS, 3)    
*          Chemie biomateriálů pro medicínské využití                          (Bc., PS, 3)    
*          Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl                    (Bc., PS, 3)    
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Bc., PS, 3)    
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Ing., PS, 2)   
*          Chemické technologie                                                (Ing., PS, 2)   
*          Chemie                                                              (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a technologie materiálů                                (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Membrane Materials and Process Engineering                     (Ing., PS, 2) v AJ   
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Ing., PS, 2)   
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Ing., PS, 2)   
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)                                                75,3 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Analytická a forenzní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Fyzikální a výpočetní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie                                                              (Bc., PS, 3)    
*          Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Analytická chemie                                                   (Ing., PS, 2)   
*          Fyzikální chemie                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Ing., PS, 2)   
*          Senzorika a kybernetika v chemii                                    (Ing., PS, 2)   
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)                            74,3 %       
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Biochemie a biotechnologie                                          (Bc., PS, 3)    
*          Forenzní analýza a analýza potravin                                 (Bc., PS, 3)    
*          Technologie potravin                                                (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví              (Ing., PS, 2)   
*          Biochemie a buněčná biologie                                        (Ing., PS, 2)   
*          Biotechnologie a bioinženýrství                                     (Ing., PS, 2)   
*          Forenzní analýza                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a analýza potravin a přírodních produktů                     (Ing., PS, 2)   
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*          Mikrobiologie a genové inženýrství                                  (Ing., PS, 2)   
*          Přírodní látky a léčiva                                             (Ing., PS, 2)   
*          Technologie potravin                                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)                                      70,1 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Ekotoxikologie a environmentální analýza                            (Bc., PS, 3)    
*          Energie a paliva                                                    (Bc., PS, 3)    
*          Voda a prostředí                                                    (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Energie a paliva                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Environmentální inženýrství a analýza                               (Ing., PS, 2)   
*          Environmental Technology and Engineering                            (Ing., PS, 2)   
*          Průmyslová ekologie a toxikologie                                   (Ing., PS, 2)   
*          Technologie vody                                                    (Ing., PS, 2)   
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                                       98,5 %         
Tolstého 1556/16, 586 01     Jihlava, www.vspj.cz                                              
Bakalářské studium                                                                             
*          Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                       (Bc., PS, KS, 3)    
B2347      Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                           (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*          Finance a řízení                                                (Bc., PS, KS, 3)    
B2612      Elektrotechnika a informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B5341      Ošetřovatelství                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5349      Porodní asistence                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B5350      Zdravotně sociální péče                                         (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N5345      Specializace ve zdravotnictví                                      (Mgr., KS, 2)    
Vysoká škola technická a ekonomická                                                            
v Českých Budějovicích (VŠTE)                                                   99,5 %         
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                             
B3708      Dopravní technologie a spoje                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, RJ   
B3609      Stavitelství                                              (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2341      Strojírenství                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N3709      Dopravní technologie a spoje                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3609      Stavitelství                                                (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)                                         17,4 %         
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
B8206      Výtvarná umění                                                     (BcA., PS, 4)    
Magisterské studium                                                                            
M8206      Výtvarná umění                                                    (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                                 
N8101      Teorie a dějiny výtvarných umění                                   (Mgr., PS, 2)    
N8206      Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 2, 3) i v AJ   
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)                                                          
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz                                                    
Fakulta architektury (FA)                                                         44,3 %       
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz                                                     
Bakalářské studium                                                                             
B3501      Architektura a urbanismus                                           (Bc., PS, 4)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
Navazující magisterské studium                                                   
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N3501    Architektura a urbanismus                   (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)      73,5 %           
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz                                
Bakalářské studium                                                               
*        Angličtina v elektrotechnice a informatice            (Bc., PS, 3)      
*        Audio inženýrství                                     (Bc., PS, 3)      
*        Automatizační a měřicí technika                       (Bc., PS, 3)      
*        Biomedicínská technika a bioinformatika               (Bc., PS, 3)      
*        Elektronika a komunikační technologie         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Informační bezpečnost                                 (Bc., PS, 3)      
*        Mikroelektronika a technologie                    (Bc., PS, KS, 3)      
*        Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika      (Bc., PS, 3)      
*        Telekomunikační a informační systémy              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*        Audio inženýrství                                    (Ing., PS, 2)      
*        Biomedicínské a ekologické inženýrství            (Ing., PS, KS, 2)     
*        Biomedicínské inženýrství a bioinformatika           (Ing., PS, 2)      
*        Elektroenergetika                                 (Ing., PS, KS, 2)     
*        Elektronika a sdělovací technika             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
*        Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2)     
*        Informační bezpečnost                                (Ing., PS, 2)      
*        Kybernetika, automatizace a měření                   (Ing., PS, 2)      
*        Mikroelektronika                                     (Ing., PS, 2)      
*        Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   (Ing., PS, 2)      
*        Telekomunikační a informační technika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta chemická (FCH)                                          72,5 %           
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz                                 
Bakalářské studium                                                               
B2801    Chemie a chemické technologie                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2820    Chemie a technologie materiálů                    (Bc., PS, KS, 3)      
B2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Bc., PS, KS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Ing., PS, KS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                     (Ing., PS, KS, 2)     
N2801    Chemie pro medicínské aplikace                    (Ing., PS, KS, 2)     
N2820    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů        (Ing., PS, KS, 2)     
N2806    Spotřební chemie                                  (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informačních technologií (FIT)                          50,2 %           
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz                                   
Bakalářské studium                                                               
B2646    Informační technologie                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2646    Informační technologie                               (Ing., PS, 2)      
Fakulta podnikatelská (FP)                                      76,9 %           
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
B6208    Ekonomika a management                           (Bc., PS, 3) i v AJ    
*        Ekonomika podniku                                     (Bc., PS, 3)      
*        Procesní management                                   (Bc., PS, 3)      
B6209    Systémové inženýrství a informatika                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2)     
*        European Business and Finance                      (Ing., PS, 2) AJ     
*        Mezinárodní ekonomika a obchod                       (Ing., PS, 2)      
N6209    Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2)      
Fakulta stavební (FAST)                                         97,2 %           
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz                                     
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Bakalářské studium                                                               
B3503    Architektura pozemních staveb                         (Bc., PS, 4)      
B3646    Geodézie a kartografie                            (Bc., PS, KS, 3)      
B3647    Městské inženýrství                                   (Bc., PS, 4)      
B3607    Stavební inženýrství                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                   
N3504    Achitektura a rozvoj sídel                       (Ing. arch., PS, 2)    
N3646    Geodézie a kartografie                               (Ing., PS, 2)      
N3656    Městské inženýrství                                 (Ing., PS, 1,5)     
N3607    Stavební inženýrství                        (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                             80,4 %           
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
B3901    Aplikované vědy v inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie               (Bc., PS, 3)      
*        Matematické inženýrství                               (Bc., PS, 3)      
*        Průmyslový design ve strojírenství                    (Bc., PS, 3)      
*        Stavba strojů a zařízení                          (Bc., PS, KS, 3)      
*        Strojírenská technologie                          (Bc., PS, KS, 3)      
B2341    Strojírenství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
*        Výrobní technika                                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3901    Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie              (Ing., PS, 2)      
N2345    Industrial Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ     
N2301    Strojní inženýrství                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N2344    Výrobní systémy                                  (Ing., PS, 2) i v NJ   
Fakulta výtvarných umění (FVU)                                    21 %           
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz                                     
Bakalářské studium                                                               
B8206    Výtvarná umění                                      (BcA., PS, 4)           
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                          
kód     název programu                               forma studia       
Navazující magisterské studium                                          
N8206   Výtvarná umění                            (MgA., PS, 2) i v AJ  
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)                                        
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*            
Navazující magisterské studium                                          
*       Expertní inženýrství v dopravě                  (Ing., PS, 2)   
*       Realitní inženýrství                            (Ing., PS, 2)   
*       Řízení rizik technických a ekonomických systémů (Ing., PS, 2)   
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                                    
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz                        
Fakulta aplikovaných věd (FAV)                            92,5 %        
Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                      
B3918   Aplikované vědy a informatika                   (Bc., PS, 3)    
B3602   Geomatika                                       (Bc., PS, 3)    
B3902   Inženýrská informatika                          (Bc., PS, 3)    
*       Matematika a finanční studia                    (Bc., PS, 3)    
*       Matematika a její aplikace                      (Bc., PS, 3)    
B3947   Počítačové modelování v technice                (Bc., PS, 3)    
B3607   Stavební inženýrství                            (Bc., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                          
N3918   Aplikované vědy a informatika                (Ing., PS, KS, 2)  
N3602   Geomatika                                    (Ing., PS, KS, 2)  
N3902   Inženýrská informatika                       (Ing., PS, KS, 2)  
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N1101   Matematika                                   (Ing., PS, KS, 2)  
*       Matematika a finanční studia                    (Ing., PS, 2)   
*       Matematika a její aplikace                      (Ing., PS, 2)   
N3955   Počítačové modelování v inženýrství             (Ing., PS, 2)   
N3607   Stavební inženýrství                          (Ing., PS, 1,5)   
*       Územní plánování                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)         43,8 %        
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz                            
Bakalářské studium                                                      
B8208   Design                                         (BcA., PS, 3)    
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                          
N8208   Design                                         (MgA., PS, 3)    
N8206   Výtvarná umění                                 (MgA., PS, 3)    
Fakulta ekonomická (FEK)                                  56,8 %        
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň , fek.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                      
B6208   Ekonomika a management                       (Bc., PS, KS, 3)   
B1301   Geografie                                       (Bc., PS, 3)    
B6209   Systémové inženýrství a informatika             (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                          
N6208   Ekonomika a management                       (Ing., PS, KS, 2)  
N6209   Systémové inženýrství a informatika             (Ing., PS, 2)   
Fakulta elektrotechnická (FEL)                            89,1 %        
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, fel.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                      
B2644   Aplikovaná elektrotechnika                   (Bc., PS, KS, 3)   
B2612   Elektrotechnika a informatika                   (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                          
N2644   Aplikovaná elektrotechnika                      (Ing., KS, 3)   
N2612   Elektrotechnika a informatika                   (Ing., PS, 2)   
Fakulta filozofická (FF)                                  75,1 %        
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz                              
Bakalářské studium                                                      
B1512   Antropologie                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B7109   Archeologie                                     (Bc., PS, 3)    
B7310   Filologie                                       (Bc., PS, 3)    
B6101   Filozofie                                       (Bc., PS, 3)    
B7105   Historické vědy                                 (Bc., PS, 3)    
B6107   Humanitní studia                             (Bc., PS, KS, 3)   
B6702   Mezinárodní teritoriální studia                 (Bc., PS, 3)    
B6701   Politologie                                  (Bc., PS, KS, 3)   
B6703   Sociologie                                      (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                          
N1512   Antropologie                                   (Mgr., PS, 2)    
N7109   Archeologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N7105   Historické vědy                                (Mgr., PS, 2)    
N6107   Humanitní studia                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Mgr., PS, 2)    
N6701   Politologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N6703   Sociologie                                     (Mgr., PS, 2)    
Fakulta pedagogická (FPE)                                  77 %         
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň , www.fpe.zcu.cz                         
Bakalářské studium                                                      
B7531   Předškolní a mimoškolní pedagogika           (Bc., PS, KS, 3)   
B1001   Přírodovědná studia                          (Bc., PS, KS, 3)   
B7507   Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, 3)    
B7401   Tělesná výchova a sport                         (Bc., PS, 3)    
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Magisterské studium                                                     
M7503   Učitelství pro základní školy               (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                          
N7401   Pedagogika pohybové prevence                   (Mgr., PS, 2)    
N7504   Učitelství pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)    
N7503   Učitelství pro základní školy               (Mgr., PS, KS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                        
kód   název programu                        forma studia                              
Fakulta právnická (FPR)                         71,3 %                                
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                    
B6804 Právní specializace                      (Bc., PS, 3)                           
Magisterské studium                                                                   
*     Právo a právní věda                     (Mgr., PS, 5)                           
Navazující magisterské studium                                                        
*     Veřejná správa                          (Mgr., PS, 2)                           
Fakulta strojní (FST)                           85,3 %                                
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz                                          
Bakalářské studium                                                                    
B2341 Strojírenství                            (Bc., PS, 3)                           
B2301 Strojní inženýrství                   (Bc., PS, KS, 3)                          
Navazující magisterské studium                                                        
N2301 Strojní inženýrství                   (Ing., PS, KS, 2)                         
Fakulta zdravotnických studií (FZS)             64,7 %                                
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                    
B5341 Ošetřovatelství                       (Bc., PS, KS, 3)                          
B5349 Porodní asistence                        (Bc., PS, 3)                           
B5345 Specializace ve zdravotnictví         (Bc., PS, 3, KS)                          
Navazující magisterské studium                                                        
N5341 Ošetřovatelství                         (Mgr., KS, 2)                           
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                   
Policejní akademie České republiky (PAČR)                                             
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                               
Fakulta bezpečnostně právní (FBP)                                                     
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                               
Bakalářské studium                                                                    
B6806 Bezpečnostně právní studia            (Bc., PS, KS, 3)                          
Navazující magisterské studium                                                        
N6806 Bezpečnostně právní studia           (Mgr., PS, KS, 2)                          
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)                                             
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                               
Bakalářské studium                                                                    
B6807 Veřejná správa                        (Bc., PS, KS, 3)                          
Navazující magisterské studium                                                        
N6807 Veřejná správa                       (Mgr., PS, KS, 2)                          
Univerzita obrany (UO)                                                                
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz                                                
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)                                                  
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl                                            
Magisterské studium                                                                   
*     Řízení a použití ozbrojených sil        (Mgr., PS, 5)                           
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)                                                
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz                                
Bakalářské studium                                                                    
B5345 Specializace ve zdravotnictví            (Bc., PS, 3)                           
Magisterské studium                                                                   
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M5209 Vojenská farmacie                       (Mgr., PS, 5)                           
M5133 Vojenské všeobecné lékařství           (MUDr., PS, 6)                           
M5134 Vojenské zubní lékařství               (MDDr., PS, 5)                           
Fakulta vojenských technologií (FVT)                                                  
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt                                            
Bakalářské studium                                                                    
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost      (Bc., PS, 3)                           
Magisterské studium                                                                   
*     Kybernetická bezpečnost                 (Ing., PS, 5)                           
*     Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5)                           
*     Vojenské technologie – strojní          (Ing., PS, 5)                           
Navazující magisterské studium                                                        
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost     (Ing., PS, 2)                           
N3926 Vojenské technologie                    (Ing., KS, 2)                           
SOUKROMÉ VŠ                                                                           
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických                                    
a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV)            97,1 %                                 
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr                      
Bakalářské studium                                                                    
B6701 Politologie                           (Bc., PS, KS, 3)                          
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING)                 74,6 %                                 
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok        
Bakalářské studium                                                                    
B6208 Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)                          
B6202 Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)                          
Navazující magisterské studium                                                        
N6208 Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)                         
AKCENT College s.r.o., (AC)                      75 %                                 
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)  
Bakalářské studium                                                                    
B7507 Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)                              
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód      název programu                                     forma studia               
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ)                         100 %                
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu                                              
Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program                                 
Bakalářské studium                                                                     
B6218    Business Administration                              (Bc., PS, 3) AJ          
B6107    Humanities                                           (Bc., PS, 3) AJ          
B6739    Humanities and Social Sciences                       (Bc., PS, 3) AJ          
B6702    International Relations                              (Bc., PS, 3) AJ          
B7202    Media and Communication Studies                      (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N6227    Business and Law in International Markets           (Mgr., PS, 2) AJ          
N6107    Humanities                                          (Mgr., PS, 2) AJ          
N6704    International Relations and Diplomacy           (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
Archip s.r.o. (ARCHIP)                                           66,7 %                
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu                                      
45 - 90 000 Kč/semestr                                                                 
Bakalářské studium                                                                     
B3505    Architecture                                         (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N3505    Architecture and Urbanism                           (Mgr., PS, 2) AJ          
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI)                                97 %                
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz                                     
79 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                                   
Bakalářské studium                                                                     
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B8206    Výtvarná tvorba a umělecký provoz                (BcA., PS, 3) i v AJ         
B.I.B.S., a.s. (BIBS)                                                                  
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok                                    
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO)                                       75 %                
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz                       
Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 31 500 Kč/semestr                       
Bakalářské studium                                                                     
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)          
B6701    Politologie                                         (Bc., PS, KS, 3)          
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
N6807    Philosophy, Politics, Economics                 (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
N6812    Soukromoprávní studia                              (Mgr., PS, KS, 2)          
N6807    Veřejná správa                                     (Mgr., PS, KS, 2)          
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.                                    
(FAMO)                                                           83,7 %                
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
Bakalářské studium                                                                     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby               (BcA., PS, 3)i v AJ         
Navazující magisterské studium                                                         
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby              (MgA., PS, 2)i v AJ          
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)                      99,5 %                
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz                               
40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                              
Bakalářské studium                                                                     
*        Anglophone Studies                               (Bc., PS, KS, 3) AJ          
*        Bezpečnostní studia                                    (Bc., PS, 3)           
B6702    Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
*        Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)          
*        Mediální studia                                     (Bc., PS, KS, 3)          
B6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                      (Bc., PS, 3) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ        
B6701    Politologie                                            (Bc., PS, 3)           
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
*        Veřejná správa                                      (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Asijská studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)           
*        Evropská studia a veřejná správa                   (Mgr., PS, KS, 2)          
N7202    Mediální a komunikační studia                      (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Mediální studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)          
N6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
N6702    Mezinárodní teritoriální studia               (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy a evropská studia          (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)                     67,8 %                
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz                                     
Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
*        Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)         
NEWTON College, a.s. (NC)                                        99,8 %                
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Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz                                          
Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                           forma studia                   
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.                            
(PVŠPS)                                                67 %                     
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz                                
25 500 - 29 700 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B7701   Psychologie                                 (Bc., PS, 3)                
B6731   Sociální politika a sociální práce        (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychologie                                 (Mgr., PS, 2)               
N6731   Sociální politika a sociální práce       (Mgr., PS, KS, 2)              
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %                    
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz                                       
16 900 - 22 000 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ)                 100 %                     
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav , www.savs.cz                            
Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ          
Unicorn College s.r.o. (UC)                          98,9 %                     
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 , www.unicorncollege.cz                      
40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok                                          
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
*       Aplikovaná ekonomie a analýza dat           (ing., PS, 2)               
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)       100 %                     
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy              
Bakalářské studium                                                              
B7204   Applied Social Sciences                   (Bc., PS, 3) AJ               
B6208   Economics and Management                  (Bc., PS, 3) AJ               
B6210   International Economic Relations          (Bc., PS, 3) AJ               
B7701   Psychology                                (Bc., PS, 3) AJ               
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychology                                (Mgr., PS, 2) AJ              
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %                      
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz                                        
Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr     
Bakalářské studium                                                              
B8203   Dramatická umění                          (Bc., PS, KS, 3)              
B6202   Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
*       Mezinárodní vztahy a diplomacie           (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
*       Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3)              
B7507   Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
B7506   Speciální pedagogika                      (Bc., PS, KS, 3)              
B8104   Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
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N7501   Pedagogika                               (Mgr., PS, KS, 2)              
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS)  71,7 %                     
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr                 
Bakalářské studium                                                              
B6107   Humanitní studia                          (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM)     100 %                      
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok                
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.                            
(VŠERS)                                              100 %                      
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice , www.vsers.cz                           
20 490 Kč/semestr                                                               
Bakalářské studium                                                              
B6809   Bezpečnostně právní činnost               (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS)          100 %                     
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz                                      
Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 Kč/rok,      
v AJ 72 - 75 000 Kč/rok                                                         
Bakalářské studium                                                              
B1801   Aplikovaná informatika                    (Bc., PS, KS, 3)              
B6806   Bezpečnostně právní studia                (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
B6202   Hospodářská politika a správa             (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N1801   Aplikovaná informatika                   (Mgr., PS, KS, 2)              
N6806   Bezpečnostně právní studia               (Mgr., PS, KS, 2)              
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
N6202   Hospodářská politika a správa            (Ing., PS, KS, 2)              
N6804   Právní specializace                      (Mgr., PS, KS, 2)                  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                                 forma studia             
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH)        100 %               
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz                                       
Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
*       Hospitality Management                          (Bc., PS, 3) AJ         
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK)           94,4 %               
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                              
*       Kreativní marketing a komunikace                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Literární tvorba                                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Vizuální tvorba                                   (Bc., PS, 3)          
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG)                       99,2 %               
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz                                   
Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr                         
Bakalářské studium                                                              
B1041P040001* Logistika                                (Bc., PS, KS, 3)         
B3713   Logistika                                      (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
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N3713   Logistika                                      (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.                   
(VŠMVV)                                                     100 %               
U Santošky 17 , 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz                                    
Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
B6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                   (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                  (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH)              100 %               
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz                                  
36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                   
Bakalářské studium                                                              
B6503   Gastronomie, hotelnictví a turismus            (Bc., PS, KS, 3)         
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)                  87 %               
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz                          
Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr                                  
Bakalářské studium                                                              
B3707   Ekonomika a řízení v dopravě a spojích         (Bc., PS, KS, 3)         
B3707   Letový provoz                                     (Bc., PS, 3)          
B6702   Mezinárodní teritoriální studia            (Bc., PS, KS, 3)i v AJ       
Navazující magisterské studium                                                  
N3707   Ekonomika a řízení v dopravě a spojích         (Ing., PS, KS, 2)        
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Ing., PS, KS, 2)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                    
kód   název programu                     forma studia             
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP)  99,3 %               
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz                      
Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                
B6208 Ekonomika a management              (Bc., PS, KS, 3)        
*     Marketingové komunikace             (Bc., PS, KS, 3)        
B6804 Právní specializace                 (Bc., PS, KS, 3)        
Navazující magisterské studium                                    
N6208 Ekonomika a management              (Ing., PS, KS, 2)       
*     Marketingové komunikace            (Mgr., PS, KS, 2)        
N6812 Soukromoprávní studia              (Mgr., PS, KS, 2)        
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS,    
a.s. (AMBIS)                                 80,5 %               
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz            
Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 Kč/semestr           
Bakalářské studium                                                
B6215 Bankovnictví                        (Bc., PS, KS, 3)        
B6813 Bezpečnostní management v regionech (Bc., PS, KS, 3)        
B6208 Ekonomika a management              (Bc., PS, KS, 3)        
B6214 Regionální rozvoj                   (Bc., PS, KS, 3)        
Navazující magisterské studium                                    
N6208 Ekonomika a management              (Ing., PS, KS, 2)       
N6214 Regionální rozvoj                   (Ing., PS, KS, 2)       
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS)   71,1 %               
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov , www.vsss.cz            
19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě                     
Bakalářské studium                                                
B6202 Hospodářská politika a správa       (Bc., PS, KS, 3)        
B6731 Sociální politika a sociální práce  (Bc., PS, KS, 3)        
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.      
(VŠTVS PALESTRA)                             100 %                
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Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz     
Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok                   
Bakalářské studium                                                
B7401 Tělesná výchova a sport             (Bc., PS, KS, 3)        
Navazující magisterské studium                                    
N7401 Tělesná výchova a sport            (Mgr., PS, KS, 2)        
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)      99,2 %               
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz                    
34 - 56 000 Kč/rok                                                
Bakalářské studium                                                
B5341 Ošetřovatelství                     (Bc., PS, KS, 3)        
B5345 Specializace ve zdravotnictví       (Bc., PS, KS, 3)        
 
Foto popis|  
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy 
 

Jak číst následující přehled 
11.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 54    Příloha - Přehled VŠ 

             

V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech jednotlivých škol a fakult), jejich 
kód (u některých programů je školy neuvedly), formu a délku studia. Stav přehledu je k začátku prosince 2018.  
Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský; MUDr. – doktor medicíny; MDDr. – zubní lékař. PS – prezenční studium; 
KS – kombinované studium; AJ – angličtina; NJ – němčina. 2, 3, 5 – počet let studia; * – takto označené jsou 
nově akreditované programy.  
100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty 
přijatých studentů). Údaje za rok 2018 jsou čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR a týkají se pouze 
občanů ČR.  
 
Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS – KamPoMaturitě.cz.  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                        
kód       název programu                                         forma studia         
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                  
Akademie múzických umění v Praze (AMU)                                                
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz                               
Divadelní fakulta (DAMU)                                                14,6 %        
Karlova 26 , 116 65 Praha 1, www.damu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                    
B8203     Dramatická umění                                  (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
Magisterské studium                                                                   
M8216     Dramatická umění                                          (MgA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8203     Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2) i v AJ   
Filmová a televizní fakulta (FAMU)                                      14,3 %        
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8217     Film, Television and Photography                     (MgA., PS, 2, 3) AJ    
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média      (MgA., PS, 2)     
Hudební a taneční fakulta (HAMU)                                        34,6 %        
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz                              
Bakalářské studium                                                                    
B8201     Hudební umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
B8202     Taneční umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
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Navazující magisterské studium                                                        
N8201     Hudební umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
N8202     Taneční umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)                               17,1 %          
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz                                              
Magisterské studium                                                                   
M8206     Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8206     Výtvarná umění                                       (MgA., PS, 3) i v AJ   
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)                                             
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz                                    
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)         94,4 %        
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                    
B4161     Agriculture and Food                                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4154     Ekologické zemědělství                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B4102     Fytotechnika                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4169     Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů           (Bc., PS, KS, 3)    
B4147     Sustainable Use of Natural Resources                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4155     Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu   (Bc., PS, KS, 3)    
B4109     Zahradní a krajinářská architektura                        (Bc., PS, 3)     
B4144     Zahradnictví                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4148     Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova              (Bc., PS, KS, 3)    
B4103     Zootechnika                                             (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                        
N4114     Biotechnologie                                             (Ing., PS, 2)    
N4154     Ekologické zemědělství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
N4102     Fytotechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)   
N4150     Genové technologie a šlechtění                             (Ing., PS, 2)    
N4146     Hodnocení a ochrana půdy                                   (Ing., PS, 2)    
N4145     Kvalita a zpracování zemědělských produktů                 (Ing., PS, 2)    
N4153     Natural Resources and Environment                       (Ing., PS, 2) AJ    
N4170     Ochrana a využívání přírodních zdrojů                   (Ing., PS, KS, 2)   
N4152     Rostlinolékařství                                       (Ing., PS, KS, 2)   
N4149     Rozvoj venkova a zemědělství                           (Ing., PS, KS, 2)    
N4163     Sustainable Agriculture and Food Security               (Ing., PS, 2) AJ    
N4148     Technologie odpadů                                         (Ing., PS, 2)    
N4165     Výživa a potraviny                                         (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                           
kód        název programu                                           forma studia         
N4109      Zahradní a krajinářská architektura                          (Ing., PS, 2)    
N4144      Zahradnictví                                             (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)                                        62,4 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B3341      Dřevařství                                          (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B4132      Lesnictví                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                           
N3301      Dřevařské inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4107      Lesní inženýrství                                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta tropického zemědělství (FTZ)                                        76 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B4106      Tropical Agriculture                                      (Bc., PS, 3) AJ     
B4106      Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N4107      Forestry Engineering                                      (Ing., PS, 2) AJ    
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N4157      Tropical Agriculture                                  (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106      Zemědělská specializace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta životního prostředí (FŽP)                                         58,7 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
*          Environmental Engineering                                 (Bc., PS, 3) AJ     
B3931      Environmentální vědy                                      (Bc., PS, KS, 3)    
*          Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí    
                                                                        (Bc., PS, 3)     
B3915      Krajinářství                                              (Bc., PS, KS, 3)    
B4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N3904      Engineering Ecology                                       (Ing., PS, 2) AJ    
N3931      Environmentální vědy                                         (Ing., PS, 2)    
*          Geographic information systems and Remote                                     
           sensing in Environmental Sciences                         (Ing., PS, 2) AJ    
N1201      Geology                                                   (Ing., PS, 2) AJ    
N3904      Inženýrská ekologie                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N3914      Krajinné inženýrství                                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Ing., PS, 2)    
N4106      Zemědělská specializace                                      (Ing., PS, 2)    
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)                                                  
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B7507      Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                         98,8 %         
Kamýcká 129 , 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B6208      Ekonomika a management                                   (Bc., PS, KS, 3)     
B6202      Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6209      Systémové inženýrství a informatika                       (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                           
N6208      Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202      Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6207      Kvantitativní metody v ekonomice                             (Ing., PS, 2)    
N6209      Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Technická fakulta (TF)                                                      96 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B3909      Procesní inženýrství                                      (Bc., PS, KS, 3)    
B3710      Technika a technologie v dopravě a spojích                (Bc., PS, KS, 3)    
B4106      Zemědělská specializace                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B4101      Zemědělské inženýrství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                            
kód       název programu                                             forma studia         
Navazující magisterské studium                                                            
N3909     Procesní inženýrství                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích                 (Ing., PS, KS, 2)    
N4110     Technology and Environmental Engineering                (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106     Zemědělská specializace                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4101     Zemědělské inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)                                               
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz                     
Fakulta architektury (FA)                                                  80,4 %         
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz                                     
Bakalářské studium                                                                        
B3501     Architektura a urbanismus                                      (Bc., PS, 3)     
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*         Design                                                        (BcA., PS, 3)     
*         Krajinářská architektura                                       (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3501     Architektura a urbanismus                           (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
*         Design                                                  (MgA., PS, 2) i v AJ    
*         Krajinářská architektura                                  (Ing. arch., PS, 2)   
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)                                 64,3 %         
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz                                        
Bakalářské studium                                                                        
B3921     Biomedicínská a klinická technika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3921     Biomedicínská a klinická technika                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta dopravní (FD)                                                      83,8 %         
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                        
B3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechnická (FEL)                                             70,7 %         
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz                                    
Bakalářské studium                                                                        
*         Elektronika a komunikace                                       (Bc., PS, 3)     
*         Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika                             
                                                                         (Bc., KS, 3)     
*         Elektrotechnika, energetika a management                       (Bc., PS, 3)     
*         Kybernetika a robotika                                         (Bc., PS, 3)     
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Bc., PS, 3)     
*         Otevřená informatika                                           (Bc., PS, 3)     
*         Otevřené elektronické systémy                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*         Softwarové inženýrství a technologie                           (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Elektronika a komunikace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Elektrotechnika, energetika a management                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
N3946     Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
*         Kybernetika a robotika                                   (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Ing., PS, 2)    
N3958     Letectví a kosmonautika                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřená informatika                                     (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřené elektronické systémy                                  (Ing., PS, 2)    
Fakulta informačních technologií (FIT)                                       53 %         
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz                                              
Bakalářské studium                                                                        
B1801     Informatika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N1801     Informatika                                           (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)                              79,3 %         
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3913     Aplikace přírodních věd                                        (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3913     Aplikace přírodních věd                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Fakulta stavební (FSV)                                                     74,6 %         
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz                               
Bakalářské studium                                                                        
          Architektura a stavitelství                                   (Bc., PS, 4)      
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          Civil Engineering                                           (Bc., PS, 4) AJ     
          Geodézie a kartografie                                         (Bc., PS, 3)     
          Stavební inženýrství                                           (Bc., PS, 4)     
          Stavitelství                                                   (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                            
          Architektura a stavitelství                              (Ing. arch., PS, 2)    
          Budovy a prostředí                                           (Ing., PS, 1,5)    
          Civil Engineering                                         (Ing., PS, 1,5) AJ    
          Geodézie a kartografie                                         (Ing., PS, 2)    
          Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojní (FS)                                                       78,7 %         
Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3943     Mechatronika                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B2341     Strojírenství                                         (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2342     Teoretický základ strojního inženýrství               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2343     Výroba a ekonomika ve strojírenství                        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Aplikované vědy ve strojním inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt         
kód název programu        forma studia     
 
*     Automatizační a přístrojová technika (Ing., PS, KS, 2)      
*     Dopravní a transportní technika      (Ing., PS, KS, 2)      
*     Energetika a procesní inženýrství    (Ing., PS, KS, 2)      
N3946 Inteligentní budovy                  (Ing., PS, KS, 2)      
N3951 Jaderná energetická zařízení         (Ing., PS, KS, 2)      
N3958 Letectví a kosmonautika              (Ing., PS, KS, 2)      
N2307 Master of Automotive Engineering      (Ing., PS, 2) AJ      
      Průmysl 4.0                             (Ing., PS, 2)       
*     Řízení průmyslových systémů          (Ing., PS, KS, 2)      
N2301 Strojní inženýrství               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*     Výrobní inženýrství                  (Ing., PS, KS, 2)          
 
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)                                                   
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                                  (Bc., PS, 3) i v AJ   
B7507     Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
          Projektové řízení inovací                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)                                        
Beethovenova 2, 662 15   Brno, www.jamu.cz                                              
Divadelní fakulta (DIFA)                                                  24,2 %        
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                      
B8203     Dramatická umění                                         (BcA., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                     
M8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 2)     
Hudební fakulta (HF)                                                      56,2 %        
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
B8201     Hudební umění                                   (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ      
 
Navazující magisterské studium      
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Vysoká škola, fakulta, kontakt                                        
kód    název programu                          forma studia           
N8201  Hudební umění                       (MgA., PS, 2) i v AJ, NJ   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)                     
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz             
Ekonomická fakulta (EF)                             71,2 %            
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1103  Aplikovaná matematika                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6208  Ekonomika a management                   (Bc., PS, KS, 3)      
B6202  Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, KS, 3)      
B6209  Systémové inženýrství a informatika  (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management                  (Ing., PS, KS, 2)      
N62237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) AJ      
N6209  Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, 2)       
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)              76,2 %            
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz                        
Bakalářské studium                                                    
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B4103  Zootechnika                              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4106  Zemědělská specializace              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4103  Zootechnika                             (Ing., PS, KS, 2)      
Filozofická fakulta (FF)                            78,5 %            
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz               
Bakalářské studium                                                    
B7109  Archeologie                                (Bc., PS, 3)        
*      Dějiny umění                               (Bc., PS, 3)        
B7310  Filologie                                  (Bc., PS, 3)        
B7105  Historické vědy                            (Bc., PS, 3)        
B6107  Humanitní studia                           (Bc., PS, 3)        
B8109  Obecné teorie a dějiny umění a kultury     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N7109  Archeologie                                (Mgr., PS, 2)       
*      Dějiny umění a vizuální studia             (Mgr., PS, 2)       
N7310  Filologie                                  (Mgr., PS, 2)       
N7105  Historické vědy                            (Mgr., PS, 2)       
N6107  Humanitní studia                           (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
Pedagogická fakulta (PF)                            58,4 %            
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1301  Geografie                                  (Bc., PS, 3)        
B7701  Psychologie                                (Bc., PS, 3)        
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B7506  Speciální pedagogika                       (Bc., PS, 3)        
B7401  Tělesná výchova a sport                    (Bc., PS, 3)        
Magisterské studium                                                   
M7503  Učitelství pro základní školy              (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                        
N7401  Tělesná výchova a sport                    (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N7503  Učitelství pro základní školy           (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505  Vychovatelství                             (Mgr., PS, 2)       
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                        73,2 %            
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz             
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Bakalářské studium                                                    
B1802  Aplikovaná informatika                  (Bc., PS, 3) i v AJ    
B1103  Aplikovaná matematika                      (Bc., PS, 3)        
B1513  Biofyzika                                  (Bc., PS, 3)        
B1406  Biochemistry                             (Bc., PS, 3) AJ       
B1501  Biologie                                   (Bc., PS, 3)        
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B2612  Elektrotechnika a informatika            (Bc., PS, KS, 3)      
B1701  Fyzika                                     (Bc., PS, 3)        
B1407  Chemie                                     (Bc., PS, 3)        
B1101  Informatika                                (Bc., PS, 3)        
B1801  Matematika                                 (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N1802  Aplikovaná informatika                     (Mgr., PS, 2)       
N1513  Biofyzika                                  (Mgr., PS, 2)       
N1406  Biochemie                              (Mgr., PS, 2) i v AJ    
N1501  Biologie                                   (Mgr., PS, 2)       
N1507  Botanika                                   (Mgr., PS, 2)       
N1701  Fyzika                                     (Mgr., PS, 2)       
N1407  Chemie                                     (Mgr., PS, 2)       
N1101  Matematika                                 (Mgr., PS, 2)       
N1801  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N1502  Zoologie                               (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Teologická fakulta (TF)                             90,7 %            
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz                     
Bakalářské studium                                                    
B6101  Filozofie                                (Bc., PS, KS, 3)      
B7501  Pedagogika                               (Bc., PS, KS, 3)      
B7508  Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)      
B6141  Teologie                                 (Bc., PS, KS, 3)      
B7505  Vychovatelství                           (Bc., PS, KS, 3)      
Magisterské studium                                                   
M6141  Teologie                                   (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
N6101 Filozofie                            (Mgr., PS, 2)       
N7502 Sociální práce                    (Mgr., PS, KS, 2)      
N6141 Teologie                          (Mgr., PS, KS, 2)      
N7504 Učitelství pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505 Vychovatelství                    (Mgr., PS, KS, 2)      
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)             75,2 %            
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz  
Bakalářské studium                                             
B2825 Ochrana obyvatelstva               (Bc., PS, KS, 3)      
B5341 Ošetřovatelství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B5349 Porodní asistence                  (Bc., PS, KS, 3)      
B5342 Rehabilitace                       (Bc., PS, KS, 3)      
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)      
B5345 Specializace ve zdravotnictví      (Bc., PS, KS, 3)      
B5347 Veřejné zdravotnictví                (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                 
N2825 Ochrana obyvatelstva              (Mgr., PS, KS, 2)      
N5341 Ošetřovatelství                   (Mgr., PS, KS, 2)      
N5342 Rehabilitace                      (Mgr., PS, KS, 2)      
N5347 Veřejné zdravotnictví                (Mgr., PS, 2)       
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Zemědělská fakulta (ZF)                      78,9 %            
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz        
Bakalářské studium                                             
B4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
B4131 Zemědělství                        (Bc., PS, KS, 3)      
B4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                 
N4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
N4101 Zemědělské inženýrství             (Bc., PS, KS, 3)      
N4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Masarykova univerzita (MU)                                     
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz                
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)             40,8 %                
 
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód        název programu                                          forma studia         
Bakalářské studium                                                                      
*          Ekonomie                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací        (Bc., KS, 3)     
*          Finance                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
*          Finance a právo                                             (Bc., PS, 3)     
*          Hospodářská politika                                        (Bc., PS, 3)     
*          Podniková ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)    
*          Podniková informatika                                       (Bc., PS, 3)     
*          Regionální rozvoj a cestovní ruch                        (Bc., PS, KS, 3)    
*          Veřejná ekonomika a správa                               (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Ekonomie                                               (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Finance                                            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Hospodářská politika                                        (Ing., PS, 2)    
*          Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                   (Ing., PS, 2)    
*          Matematické a statistické metody v ekonomii                 (Ing., PS, 2)    
*          Podniková ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Regionální rozvoj a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
*          Veřejná ekonomika a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta informatiky (FI)                                                 53,6 %         
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
*          Informatika                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Informatika ve vzdělávání                                   (Bc., PS, 3)     
*          Programování a vývoj aplikací                               (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Řízení softwarových systémů a služeb                       (Mgr., PS, 2)     
*          Teoretická informatika                                     (Mgr., PS, 2)     
*          Učitelství informatiky pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)     
*          Umělá inteligence a zpracování dat                         (Mgr., PS, 2)     
*          Vizuální informatika                                       (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sociálních studií (FSS)                                          37,4 %         
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz                                                
Bakalářské studium                                                                      
*          Bezpečnostní a strategická studia                           (Bc., PS, 3)     
*          Environmentální studia                                      (Bc., PS, 3)     
*          Evropská studia                                             (Bc., PS, 3)     
*          Mediální studia a žurnalistika                              (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy                                          (Bc., PS, 3)     
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*          Mezinárodní vztahy a evropská politika                      (Bc., PS, 3)     
*          Politologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Psychologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Sociální antropologie                                       (Bc., PS, 3)     
*          Sociální práce                                           (Bc., PS, KS, 3)    
*          Sociologie                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Veřejná a sociální politika a lidské zdroje                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Bezpečnostní a strategická studia                          (Mgr., PS, 2)     
*          Energetická bezpečnost                                  (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Environmentální studia                                     (Mgr., PS, 2)     
*          European Politics                                          (Mgr., PS, 2)     
*          Evropská studia                                            (Mgr., PS, 2)     
*          Evropské vládnutí                                       (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Joint Master Programme in International Relations:                           
           Europe from the Visegrad Perspective                    (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Konfliktní a demokratická studia                         (Mgr., PS, 2) AJ    
*          Kulturní sociologie                                     (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Mezinárodní vztahy                                         (Mgr., PS, 2)     
*          Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Politologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Sociální práce                                          (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Sociologie                                                 (Mgr., PS, 2)     
*          Společný mezinárodní program kulturní sociologie        (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Veřejná politika a lidské zdroje                           (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sportovních studií (FSPS)                                        38,5 %         
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
*          Osobní a kondiční trenér                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)     
*          Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek         (Mgr., KS, 2)     
*          Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie              (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Management sportu                                       (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                   70 %         
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                      
*          Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/                
           Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/                                      
           Španělský jazyk a literatura                                (Bc., PS, 3)     
*          Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/                                
           Polská/Ruská/Ukrajinská studia                              (Bc., PS, 3)     
*          Archeologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Archivnictví                                                (Bc., PS, 3)     
*          Baltistika                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny starověku                                            (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny umění                                                (Bc., PS, 3)     
*          Divadelní studia                                            (Bc., PS, 3)     
*          Estetika                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Etnologie                                                (Bc., PS, KS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
*          Filozofie                                                   (Bc., PS, KS, 3)  
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B7310      Filologie                                                       (Bc., PS, 3)  
*          Historie                                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*          Hudební věda                                                (Bc., PS, KS, 3)  
*          Informační studia a knihovnictví                            (Bc., PS, KS, 3)  
*          Japanistika                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Klasická archeologie                                            (Bc., PS, 3)  
*          Muzeologie                                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Obecná jazykověda                                               (Bc., PS, 3)  
*          Obecná teorie a dějiny umění a kultury                      (Bc., PS, KS, 3)  
*          Pedagogika                                                      (Bc., PS, 3)  
*          Počítačová lingvistika                                          (Bc., PS, 3)  
*          Pomocné vědy historické                                         (Bc., PS, 3)  
*          Psychologie                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Religionistika                                              (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sdružená uměnovědná studia                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sociální pedagogika a poradenství                               (Bc., PS, 3)  
*          Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury               (Bc., PS, KS, 3)  
*          Teorie interaktivních médií                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*          Vietnamistika                                                   (Bc., PS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                           
*          Andragogika                                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Archivnictví                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský jazyk a literatura (Mgr., PS, 2)  
*          Čínská/Ruská studia                                            (Mgr., PS, 2)  
*          Dějiny umění                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Etnologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7310      Filologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N6101      Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
*          Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7105      Historické vědy                                                (Mgr., PS, 2)  
*          Historie                                                       (Mgr., PS, 2)  
*          Informační studia a knihovnictví                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Literatura a mezikulturní komunikace                           (Mgr., PS, 2)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                       
kód       název programu                                          forma studia       
*         Nordistika - odbornost pro praxi                           (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                  (Mgr., PS, KS, 2)  
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Počítačová lingvistika                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Pomocné vědy historické                                    (Mgr., PS, 2)   
*         Překladatelství románských a germánských jazyků            (Mgr., PS, 2)   
*         Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Religionistika                                             (Mgr., PS, 2)   
*         Slavistika                                                 (Mgr., PS, 2)   
*         Sociální pedagogika a poradenství                          (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                   25,6 %       
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz                                         
Bakalářské studium                                                                   
*         Dentální hygiena                                            (Bc., PS, 3)   
*         Fyzioterapie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                    (Bc., PS, 3)   
*         Nutriční terapie                                            (Bc., PS, 3)   
*         Optika a optometrie                                         (Bc., PS, 3)   
*         Ortoptika                                                   (Bc., PS, 3)   
B5341     Ošetřovatelství                                             (Bc., PS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                           (Bc., PS, 3)   
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B5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)   
*         Zdravotnické záchranářství                                  (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M5103     Všeobecné lékařství                                 (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M5111     Zubní lékařství                                     (MDDr., PS, 5) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                       
*         Intenzivní péče                                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Optometrie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                              (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                               51,7 %       
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz                                               
Bakalářské studium                                                                   
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/  
          Hudební výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/                           
          Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/                   
          Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/           
          Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a vizuální tvorba/                      
          Zeměpis se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., PS, KS, 3)  
B0231A090003*    Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost           (Bc., PS, 3)   
*         Logopedie                                                (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                               (Bc., PS, KS, 3)  
B7531     Předškolní a mimoškolní pedagogika                       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Sociální pedagogika a volný čas                             (Bc., PS, 3)   
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)  
B7505     Vychovatelství                                              (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                       
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
N7504     Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, KS, 2)  
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                                 45,9 %       
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                   
*         Mezinárodněprávní obchodní studia                           (Bc., KS, 3)   
*         Obchodněprávní studia                                                      
                                                                      (Bc., KS, 3)   
*         Teorie a praxe trestního a správního procesu                (Bc., KS, 3)   
*         Veřejná správa                                              (Bc., KS, 3)   
*         Vyšší justiční úředník                                      (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
*         Právo a právní věda                                        (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Veřejná správa                                             (Mgr., KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                              74 %       
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                   
*         Antropologie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Biochemie                                                   (Bc., PS, 3)   
*         Ekologická a evoluční biologie                              (Bc., PS, 3)   
*         Experimentální a molekulární biologie                       (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika - nanotechnologie                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Geografie a kartografie                                     (Bc., PS, 3)   
*         Geologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)  
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*         Chemie                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3)   
*         Lékařská genetika a molekulární diagnostika                 (Bc., PS, 3)   
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Bc., PS, 3)   
*         Matematika                                                  (Bc., PS, 3)   
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Antropologie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Aplikovaná geografie a geoinformatika                      (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná matematika                                      (Mgr., PS, 2)   
*         Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
          - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika   (Mgr., PS, 2)     
*         Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)     
*         Biologie člověka                                            (Mgr., PS, 2)     
*         Botanika                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie rostlin                             (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie živočichů a imunologie              (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzická geografie                                           (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
N1701     Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Geoenvironmentální rizika a sanace                      (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Geografická kartografie a geoinformatika                    (Mgr., PS, 2)     
*         Geologie                                                (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2)     
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Mgr., PS, 2)     
*         Matematika                                                  (Mgr., PS, 2)     
*         Mikrobiologie                                               (Mgr., PS, 2)     
*         Molekulární biologie a genetika                             (Mgr., PS, 2)     
*         Ochrana přírody                                             (Mgr., PS, 2)     
*         Radiologická fyzika                                         (Mgr., PS, 2)     
*         Sociální geografie a regionální rozvoj                      (Mgr., PS, 2)     
*         Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/                    
          matematiky pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)     
*         Zoologie                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Mgr., PS, 2)     
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)                                                   
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz                            
Agronomická fakulta (AF)                                                   86 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B4112     Agrobiologie                                             (Bc., PS, KS, 3)     
B2901     Chemie a technologie potravin                                (Bc., PS, 3)     
B4152     Rostlinolékařství                                            (Bc., PS, 3)     
B2826     Technologie odpadů                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B4106     Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
B4103     Zootechnika                                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4102     Fytotechnika                                                (Ing., PS, 2)     
N2901     Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, 2)     
N4152     Rostlinolékařství                                           (Ing., PS, 2)     
N2826     Technologie odpadů                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N4106     Zemědělská specializace                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4101     Zemědělské inženýrství                                      (Ing., PS, 2)     
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N4103     Zootechnika                                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)              70,3 %         
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz              
Bakalářské studium                                                                      
B6702     Mezinárodní teritoriální studia                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6214     Regionální rozvoj                                       (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6702     Mezinárodní teritoriální studia                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N6214     Regionální rozvoj                                      (Ing., PS, 2) i v AJ   
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)                                                 
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)     
B4156     Technické znalectví a pojišťovnictví                     (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4160     Technické znalectví a expertní inženýrství                  (Ing., KS, 2)     
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)                                       97,6 %         
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
B4166     Arboristika                                              (Bc., PS, KS, 3)     
B8213     Design nábytku                                               (Bc., PS, 3)     
B3341     Dřevařství                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B3915     Krajinářství                                                 (Bc., PS, 3)     
B4132     Lesnictví                                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3302     Nábytek                                                      (Bc., PS, 3)     
B3305     Stavby na bázi dřeva                                         (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8213     Design nábytku                                              (Ing., PS, 2)     
N3301     Dřevařské inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4158     European Forestry                                         (Ing., PS, 2) AJ    
N3914     Krajinné inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
N4107     Lesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)    
N3303     Nábytkové inženýrství                                       (Ing., PS, 2)     
N3305     Stavby na bázi dřeva                                        (Ing., PS, 2)     
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                        92,1 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202     Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B3902     Inženýrská informatika                                       (Bc., PS, 3)     
B6209     Systémové inženýrství a informatika                     (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6208     Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3902     Inženýrská informatika                                      (Ing., PS, 2)     
N6209     Systémové inženýrství a informatika                    (Ing., PS, 2) i v AJ   
Zahradnická fakulta (ZF)                                                 72,9 %         
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
Bakalářské studium                                                                
B4171     Floristická tvorba                                    (Bc., PS, KS, 3)  
          Realizace a správa zeleně                             (Bc., PS, KS, 3)  
          Krajinářská architektura                                 (Bc., PS, 4)   
B4108     Zahradnické inženýrství                               (Bc., PS, KS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                    
N4168     Horticultural Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ  



 
 

Plné znění zpráv  219 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

N4109     Zahradní a krajinářská architektura                      (Ing., PS, 2)  
N4108     Zahradnické inženýrství                              (Ing., PS, KS, 2)  
Ostravská univerzita (OU)                                                         
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz                                       
Fakulta sociálních studií (FSS)                                      37,1 %       
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                
B6731     Sociální politika a sociální práce                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Zdravotně-sociální péče                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N6731     Sociální politika a sociální práce                  (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Zdravotně-sociální péče a rehabilitace                  (Mgr., KS, 2)   
Fakulta umění (FU)                                                     47 %       
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                
B8201     Hudební umění                                           (BcA., PS, 3)   
B8206     Výtvarná umění                                          (BcA., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N8201     Hudební umění                                          (MgA., PS, 2)    
N8206     Výtvarná umění                                         (MgA., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                             43,9 %       
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3)  
*         Český jazyk a literatura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Dějiny umění                                             (Bc., PS, 3)   
*         English Philology                                     (Bc., PS, 3) AJ   
*         Filozofie                                             (Bc., PS, KS, 3)  
*         Historie                                                 (Bc., PS, 3)   
*         Latinský jazyk a kultura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Psychologie                                              (Bc., PS, 3)   
*         Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*         Základy společenských věd                                (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie   (Mgr., PS, 2)   
*         Český jazyk a literatura                                (Mgr., PS, 2)   
*         Čeština pro cizince                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Dějiny umění                                            (Mgr., PS, 2)   
*         English Philology                                    (Mgr., PS, 2) AJ   
*         Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Historie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Latinský jazyk a kultura středověku                     (Mgr., PS, 2)   
*         Středoevropská historická studia se zaměřením na české,                 
          polské a slovenské dějiny                               (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                28,7 %       
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                
B5341     Ošetřovatelství                                       (Bc., PS, KS, 3)  
B5349     Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                         (Bc., PS, KS, 3)  
B5347     Veřejné zdravotnictví                                    (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                               
M5103     Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                    
N5341     Ošetřovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N5347     Veřejné zdravotnictví                                   (Mgr., PS, 2)   
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Pedagogická fakulta (PDF)                                            34,8 %       
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz                       
Bakalářské studium                                                                
*         Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/       
          Matematika/Občanská výchova/Odborné předměty/Psychologie/               
          Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke zdraví/    
          Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy                     
          a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                            (Bc., PS, KS, 3)  
B7507     Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)  
B7506     Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
B7401     Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
M7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
N7507     Specializace v pedagogice                           (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506     Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro 2. stupeň ZŠ                         (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
N7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501     Vychovatelství                                      (Mgr., PS, KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                         54,2 %       
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná informatika                                (Bc., PS, KS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                              
kód       název programu                                               forma studia         
*         Biologie                                                          (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                      (Bc., PS, 3)    
*         Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
*         Geografie                                                         (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                            (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                       (Bc., PS, 3)    
*         Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1702     Aplikovaná fyzika                                                (Mgr., PS, 2)    
*         Biologie                                                         (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                     (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                        (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                           (Mgr., PS, 2)    
N1801     Informatika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
*         Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., PS, 2)    
Slezská univerzita v Opavě (SU)                                                             
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz                                                 
Fakulta veřejných politik (FVP)                                               72,3 %        
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                          
B5341     Ošetřovatelství                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B6731     Sociální politika a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                     (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N6731     Sociální politika a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF)                                      64,5 %        
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                          
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B1702     Aplikovaná fyzika                                                 (Bc., PS, 3)    
B1802     Aplikovaná informatika                                        (Bc., PS, KS, 3)    
B7109     Archeologie                                                       (Bc., PS, 3)    
B8203     Dramatická umění                                                 (BcA., PS, 3)    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média             (BcA., KS, 3)    
B7310     Filologie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B6503     Gastronomie, hotelnictví a turismus                               (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                                   (Bc., PS, 3)    
B7201     Informační studia a knihovnictví                              (Bc., PS, KS, 3)    
B1801     Informatika                                                   (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N7109     Archeologie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N8203     Dramatická umění                                                (MgA., PS, 2)     
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média            (MgA., KS, 2)     
N7310     Filologie                                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N1701     Fyzika                                                     (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7106     Historická studia                                                (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                                  (Mgr., PS, 2)    
N7201     Informační studia a knihovnictví                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                                (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7504     Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., KS, 2)    
Matematický ústav v Opavě (MÚ)                                                              
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                          
B1101     Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1101     Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)                                            82 %        
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                          
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Bc., PS, 3)    
*         Cestovní ruch a turismus                                          (Bc., PS, 3)    
B6208     Ekonomika a management                                        (Bc., PS, KS, 3)    
*         Finance a účetnictví                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6202     Hospodářská politika a správa                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B6209     Systémové inženýrství a informatika                           (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Ing., PS, 2)   
N6208     Ekonomika a management                                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                                 (Ing., PS, KS, 2)   
*         Manažerská informatika                                        (Ing., PS, KS, 2)   
Technická univerzita v Liberci (TUL)                                                        
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz                                             
Ekonomická fakulta (EF)                                                       86,8 %        
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz                                         
Bakalářské studium                                                                          
B6208     Ekonomika a management                                            (Bc., PS, 3)    
*         Podniková ekonomika                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B6209     Systémové inženýrství a informatika                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                              
          Hospodářská politika v globálním prostředí                       (Ing., PS, 2)    
          Podniková ekonomika                                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6209     Systémové inženýrství a informatika                               (Ing., PS, 2)   
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)                 80,6 %        
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                          
B3901     Aplikované vědy v inženýrství                                     (Bc., PS, 3)    
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B0613A140005*     Informační technologie                                    (Bc., PS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód     název programu                                 forma studia           
B0714A270001* Mechatronika                                (Bc., PS, 3)        
B0719A130001* Nanotechnologie                             (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3901   Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, 2)       
N2612   Elektrotechnika a informatika                     (Ing., PS, 2)       
        Mechatronics                                    (Ing., PS, 2) AJ      
N0719A270001* Nanotechnologie                             (Ing., PS, 2)       
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)           73,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B7310   Filologie                                         (Bc., PS, 3)        
B1701   Fyzika                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1301   Geografie                                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7106   Historická studia                                 (Bc., PS, 3)        
B1407   Chemie                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1801   Informatika                                    (Bc., PS, KS, 3)       
B1101   Matematika                                     (Bc., PS, KS, 3)       
B7508   Sociální práce                                    (Bc., KS, 3)        
B7507   Specializace v pedagogice                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7506   Speciální pedagogika                           (Bc., PS, KS, 3)       
B7401   Tělesná výchova a sport                           (Bc., PS, 3)        
B7505   Vychovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)       
Magisterské studium                                                           
M7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 5)       
Navazující magisterské studium                                                
N1103   Aplikovaná matematika                            (Mgr., PS, 2)        
N1701   Fyzika                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N7105   Historické vědy                                  (Mgr., PS, 2)        
N1407   Chemie                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N1101   Matematika                                    (Mgr., PS, KS, 2)       
N7508   Sociální práce                                (Mgr., PS, KS, 2)       
N7506   Speciální pedagogika                          (Mgr., PS, KS, 2)       
N7401   Tělesná výchova a sport                          (Mgr., PS, 2)        
N7504   Učitelství pro střední školy                  (Mgr., PS, KS, 2)       
N7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 2)       
N7505   Vychovatelství                                   (Mgr., PS, 2)        
Fakulta strojní (FS)                                         100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B2301   Strojní inženýrství                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N2301   Strojní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta textilní (FT)                                       98,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B3107   Textil                                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N3957   Průmyslové inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N3106   Textilní inženýrství                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta umění a architektury (FA)                             50 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3501   Architektura a urbanismus                         (Bc., PS, 4)        
B8208   Design                                           (BcA., PS, 4)        
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B8206   Výtvarná umění                                   (BcA., PS, 4)        
Navazující magisterské studium                                                
N3501   Architektura a urbanismus                 (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
N8208   Design                                           (MgA., PS, 2)        
N8206   Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)        
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                          100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3944   Biomedicínská technika                            (Bc., PS, 3)        
B5341   Ošetřovatelství                                (Bc., PS, KS, 3)       
B5345   Specializace ve zdravotnictví                     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3963   Biomedicínské inženýrství                         (Ing., PS, 2)       
Univerzita Hradec Králové (UHK)                                               
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz                        
Fakulta informatiky a managementu (FIM)                     67,1 %            
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B1802   Aplikovaná informatika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6208   Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)       
B0688A140001* Informační management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N1802   Aplikovaná informatika                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N0688A140001* Informační management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N6209   Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Filozofická fakulta (FF)                                    74,3 %            
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz                     
Bakalářské studium                                                            
B0222A120009* Archeologie                                 (Bc., PS, 3)        
B6101   Filozofie                                         (Bc., PS, 3)        
B0222A120001* Historické vědy                          (Bc., PS, KS, 3)       
B7105   Historické vědy                                   (Bc., PS, 3)        
B6701   Politologie                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B0923P240001* Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)       
*       Sociologie                                        (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                              
kód      název programu                                 forma studia        
B3928    Technická podpora humanitních věd               (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N7109    Archeologie                                       (Mgr., PS, 2)    
N0223A100001* Filozofie                                    (Mgr., PS, 2)    
N7105    Historické vědy                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N0222A120001* Historie                                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702    International Area Studies                     (Mgr., PS, 2) AJ    
N0223A100002* Philosophy                                (Mgr., PS, 2) AJ    
N6701    Politologie                                    (Mgr., PS, KS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                     56,4 %        
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz                      
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7507    Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7506    Speciální pedagogika                            (Bc., PS, KS, 3)   
B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy              (Bc., PS, KS, 3)   
B7505    Vychovatelství                                  (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                         
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol  (Mgr., PS, KS, 5)   
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M7503    Učitelství pro základní školy                  (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                              
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením                     
              na děti se speciálními potřebami          (Mgr., PS, KS, 2)   
N7507    Specializace v pedagogice                      (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504    Učitelství pro střední školy                      (Mgr., PS, 2)    
N7503    Učitelství pro základní školy                     (Mgr., PS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                  69,7 %        
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B1501    Biologie                                           (Bc., PS, 3)    
*        Biologie a ekologie                                (Bc., PS, 3)    
*        Finanční a pojistná matematika                     (Bc., PS, 3)    
B1701    Fyzika                                          (Bc., PS, KS, 3)   
*        Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)   
*        Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1407    Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1101    Matematika                                         (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                              
N1501    Biologie                                          (Mgr., PS, 2)    
*        Biologie a ekologie                               (Mgr., PS, 2)    
N1701    Fyzika                                         (Mgr., PS, KS, 2)   
*        Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1407    Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1101    Matematika                                        (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)                 
 Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz                      
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                             72,8 %        
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz                        
Bakalářské studium                                                          
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)   
B6202    Hospodářská politika a správa                   (Bc., PS, KS, 3)   
B6731    Sociální politika a sociální práce              (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, 2)    
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                            82 %         
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B3907    Energetika                                      (Bc., PS, KS, 3)   
B3911    Materiálové vědy                                   (Bc., PS, 3)    
B2303    Strojírenská technologie                        (Bc., PS, KS, 3)   
B2341    Strojírenství                                   (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N3907    Energetika                                     (Ing., PS, KS, 2)   
N3911    Materiálové vědy                                  (Ing., PS, 2)    
N2341    Strojírenská technologie                       (Ing., PS, KS, 2)   
N2341    Strojírenství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta umění a designu (FUD)                                  56 %         
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B8206    Výtvarná umění                                    (BcA., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                              
*        Design                                           (MgA., PS, 2)     
*        Výtvarná umění                               (MgA., PS, 2) i v AJ  
N8206    Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)     
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Fakulta zdravotnických studií (FZS)                           68,4 %        
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz                       
Bakalářské studium                                                          
B5341    Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B5349    Porodní asistence                                  (Bc., PS, 3)    
B5345    Specializace ve zdravotnictví                   (Bc., PS, KS, 3)   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                             81,9 %        
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B1601    Ekologie a ochrana prostředí                    (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                   (Ing., PS, KS, 2)   
Filozofická fakulta (FF)                                      92,8 %            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz                                       
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6101     Filozofie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6107     Humanitní studia                                             (Bc., PS, 3)    
B6701     Politologie                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7310     Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107     Humanitní studia                                            (Mgr., PS, 2)    
N0231A090012*    Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2)    
N6701     Politologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
Pedagogická fakulta (PDF)                                                70,5 %        
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz                                     
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)    
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B7401     Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)    
M7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7507     Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, KS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7401     Tělesná výchova a sport                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)    
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             81,7 %        
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B1702     Aplikovaná fyzika                                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1802     Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1501     Biologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                  (Bc., PS, 3)    
B1101     Matematika                                                   (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1501     Biologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
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N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N1701     Fyzika                                             (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N1101     Matematika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N3942     Nanotechnologie                                        (Mgr., PS, 2) i v AJ  
Univerzita Karlova (UK)                                                                
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz                                          
1. lékařská fakulta (1. LF)                                              35,1 %        
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B0910P36A3* Adiktologie                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B0915P36A9* Ergoterapie                                                (Bc., PS, 3)    
B0910P36A12* Nutriční terapie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                            (Bc., PS, 3)    
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0911A35A14*     Dentistry                                       (MDDr., PS, 5) AJ     
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
M0911A35A13*     Zubní lékařství                                    (MDDr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                         
N0910A36A8   Adiktologie                                              (Mgr., KS, 2)    
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., KS, 2)    
2. lékařská fakulta (2. LF)                                                18 %        
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                     
B0915P36A362*    Fyzioterapie                                          (Bc., PS, 3)    
B0913P36A488*    Pediatrické ošetřovatelství                           (Bc., KS, 3)    
B0913P36A489*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2)    
3. lékařská fakulta (3. LF)                                              21,3 %        
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz                                             
Bakalářské studium                                                                     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
B0913P36A687*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N0913P36A667*    Intenzivní péče                                      (Mgr., PS, 2)    
Evangelická teologická fakulta (ETF)                                     61,5 %        
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                     
B0923P24A730*    Pastorační a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)    
B6141     Teologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                                forma studia        
N0221A10A498*      Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika     (Mgr., PS, KS, 2)    
N6141      Teologie                                                (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studií (FHS)                                                63,2 %       
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz                                                   
Bakalářské studium                                                                           
B0288A120001*      Liberal Arts and Humanities                            (Bc., PS, 3) AJ    
B0288A25A36*       Studium humanitní vzdělanosti                          (Bc., PS, KS, 3)   
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Navazující magisterské studium                                                               
N0314A25A46*       Antropologická studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0222A120002*      Dějiny moderní evropské kultury                          (Mgr., PS, 2)    
N0232A18A65*       Elektronická kultura a sémiotika                         (Mgr., PS, 2)    
N0223A10A49*       Filosofie v kontextu humanitních věd                     (Mgr., PS, 2)    
N6101      Filozofie                                                     (Mgr., PS, 2) NJ    
N0314A250002*      Historical Sociology                                  (Mgr., PS, 2) AJ    
N0314A250001*      Historická sociologie                                (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107      Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N6107      Humanitní studia                                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N0929A24A51*       Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických                          
                   organizacích                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0521A25A44*       Sociální a kulturní ekologie                             (Mgr., PS, 2)    
Fakulta sociálních věd (FSV)                                                    37,8 %       
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz                                     
Bakalářské studium                                                                           
B0312A20A136*      Česko-německá studia                                       (Bc., PS, 3)   
B6201      Ekonomické teorie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ  
B0388A18A140*      Komunikační studia                                         (Bc., PS, 3)   
B0312A20A125*      Politics, Philosophy and Economics                     (Bc., PS, 3) AJ    
B0312A20A123*      Politologie a mezinárodní vztahy                           (Bc., PS, 3)   
B0312A20A124*      Politologie a veřejná politika                             (Bc., PS, 3)   
B0314A25A138*      Sociologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B0314A25A137*      Sociologie a sociální politika                             (Bc., PS, 3)   
B0312A20A126*      Teritoriální studia                                   (Bc., PS, DS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                               
N0312A20A147*      Balkan, Eurasian and Central European Studies         (Mgr., PS, 2) AJ    
N6201      Ekonomické teorie                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A151*      European Politics and Society:                                            
                   Vaclav Havel Joint Master Programme                      (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A144*      Geopolitical Studies                                     (Mgr., PS, 2)    
N0312A25A143*      International Economic and Political Studies             (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A148*      Master in Area Studies                                   (Mgr., PS, 2)    
N7202      Mediální a komunikační studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0388A18A154*      Mediální studia                                          (Mgr., DS, 2)    
N0312A20A150*      Německá a středoevropská studia /                                         
                   Deutsche und Mitteleuropäische Studien                   (Mgr., PS, 2)    
N6701      Politologie                                                 (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A142*      Politologie                                              (Mgr., PS, 2)    
N0314A25A155*      Society, Communication and Media                         (Mgr., PS, 2)    
N6703      Sociologie                                              (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N0312A20A145*      Teritoriální studia                                      (Mgr., PS, 2)    
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)                                         36,5 %       
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0114A28A20*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                              (Bc., PS, KS, 3)   
B1014A280005*      Coach                                                  (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A694*      Fitness Coach                                          (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A689*      Kondiční trenér                                        (Bc., PS, KS, 3)   
B0011A28A23*       Management tělesné výchovy a sportu                        (Bc., PS, 3)   
B5345      Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B0114A30A98*       Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání    (Bc., PS, KS, 3)    
B1014A28A688*      Trenér                                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B0114A28A27*       Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport                             
                   se zaměřením na vzdělávání                                                
                                                                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
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N0114A28A24*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N0011A28A26*       Management tělesné výchovy a sportu                      (Mgr., PS, 2)    
N0223A28A134*      Master of Arts in Sports Ethics and Integrity         (Mgr., PS, 2) AJ    
N5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0114A30A29*       Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A100*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A133*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy          (Mgr., PS, 2) AJ    
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF)                                    78,3 %       
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz                           
Bakalářské studium                                                                           
B0914A36A106*      Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví               (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                         (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                               
N5207      Zdravotnická bioanalytika                                        (Mgr., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                        35,5 %       
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0111A19A331*      Andragogika a personální řízení                            (Bc., PS, 3)   
B7311      Anglistika - amerikanistika                                        (Bc., PS, 3)   
B0222A12A329*      Archeologie pravěku a středověku                           (Bc., PS, 3)   
B0220A09A333*      Blízkovýchodní studia                                      (Bc., PS, 3)   
B0231A090001*      Bohemistika pro cizince                                    (Bc., PS, 3)   
B0232A090001*      Český jazyk a literatura                                   (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód       název programu                                        forma studia        
B7312     Čeština v komunikaci neslyšících                           (Bc., PS, 3)   
B0223A32A337*    Estetika                                            (Bc., PS, 3)   
B0220A25A341*    Etnologie a kulturní antropologie                   (Bc., PS, 3)   
B7310     Filologie                                                  (Bc., PS, 3)   
B0220A09A332*    Hebraistika a židovská studia                       (Bc., PS, 3)   
B7105     Historické vědy                                            (Bc., PS, 3)   
B0222A12A321*    Historie                                            (Bc., PS, 3)   
B7201     Informační studia a knihovnictví                       (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A09A322*    Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení        (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6701     Politologie                                                (Bc., PS, 3)   
B7313     Překladatelství a tlumočnictví                             (Bc., PS, 3)   
B7701     Psychologie                                                (Bc., PS, 3)   
B0231A09A348*    Ruský jazyk a literatura                            (Bc., PS, 3)   
B0231A09A343*    Řecká a latinská studia                             (Bc., PS, 3)   
B0923A24A317*    Sociální práce                                      (Bc., PS, 3)   
B0314A25A326*    Sociologie                                          (Bc., PS, 3)   
B0231A09A345*    Středoevropská studia                               (Bc., PS, 3)   
B0322P12A334*    Veřejná správa a spisová služba                     (Bc., PS, 3)   
B0232A09A323*    Východoevropská studia                              (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0111A19A318*    Andragogika a personální řízení                    (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A330*    Archeologie pravěku a středověku                   (Mgr., PS, 2)   
N0220A12A339*    Blízkovýchodní studia                              (Mgr., PS, 2)   
N0213A32A303*    Dějiny umění                                       (Mgr., PS, 2)   
N0215A32A319*    Divadelní věda                                     (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A346*    Egypt a Přední východ ve starověku                 (Mgr., PS, 2)   
N0220A25A342*    Etnologie a kulturní antropologie                  (Mgr., PS, 2)   
N7310     Filologie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N7105     Historické vědy                                           (Mgr., PS, 2)   
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N0222A12A296*    Iberoamerikanistika                                (Mgr., PS, 2)   
N0322A18A324*    Informace, média a knižní kultura              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0231A09A525*    Italianistika                                      (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N7501     Pedagogika                                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N7313     Překladatelství a tlumočnictví                            (Mgr., PS, 2)   
N0231A09A344*    Řecká a latinská studia                            (Mgr., PS, 2)   
N0923A24A316*    Sociální práce                                     (Mgr., PS, 2)   
N0314A25A327*    Sociologie                                         (Mgr., PS, 2)   
N0300A18A297*    Studia nových médií                                (Mgr., PS, 2)   
N0322P12A335*    Veřejná správa a spisová služba                    (Mgr., PS, 2)   
N0232A09A338*    Východoevropská studia                             (Mgr., PS, 2)   
Husitská teologická fakulta (HTF)                                      73,3 %       
Pacovská 350/4, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B0223A100001*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice  (Bc., PS, 3)   
B0221A10A253*    Husitská teologie                               (Bc., PS, KS, 3)   
B0221RA100001* Judaistika                                            (Bc., PS, 3)   
B0114A10A211*    Náboženství a základy společenských věd                            
                 se zaměřením na vzdělávání                          (Bc., PS, 3)   
B0221A100002*    Religionistika                                      (Bc., PS, 3)   
B0923A240001*    Sociální a charitativní práce                       (Bc., PS, 3)   
B0111P19A226*    Sociální pedagogika                                 (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A100003*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2)   
N0221A10A255*    Husitská teologie                              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0221A100001*    Judaistika                                         (Mgr., PS, 2)   
N0221A100002*    Religionistika                                     (Mgr., PS, 2)   
N0923A240001*    Sociální a charitativní práce                      (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 2)   
N0114A10A212*    Učitelství náboženství a základů společenských věd                 
                 pro střední školy                                  (Mgr., PS, 2)   
Katolická teologická fakulta (KTF)                                     79,1 %       
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                  
B0222A12533* Dějiny evropské kultury                                 (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A10A563*    Aplikovaná etika                                   (Mgr., KS, 2)   
N0222A12A534*    Dějiny evropské kultury                            (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., KS, 2)   
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)                               27,1 %       
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                  
B5341     Ošetřovatelství                                            (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M0911A35A259*    Dentistry                                     (MDDr., PS, 5) AJ    
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A219*    Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5)    
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)                                         18,2 %       
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz                                             
Magisterské studium                                                                 
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
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M0911A35A1* Zubní lékařství                                       (MDDr., PS, 5)    
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)                                    72,2 %       
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B0613A14A203*    Computer Science                                   (Bc., PS, 3) AJ    
B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání       (Bc., PS, 3)    
B0542A170001*    Finanční matematika                                   (Bc., PS, 3)    
B0533A110001*    Fyzika                                                (Bc., PS, 3)    
B0533A11A207*    Fyzika se zaměřením na vzdělávání                     (Bc., PS, 3)    
B0613A14A202*    Informatika                                           (Bc., PS, 3)    
B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B0541A17A222*    Matematické modelování                                (Bc., PS, 3)    
B0541A170003*    Matematika pro informační technologie                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17A213*    Matematika se zaměřením na vzdělávání                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17178*     Obecná matematika                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1701     Fyzika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1101     Matematika                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF)                              40 %        
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                     
B7701     Psychologie                                                  (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B0111A19A285*    Školský management                                    (Bc., KS, 3)    
B7505     Vychovatelství                                               (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0113A30A290*    Učitelství pro 1. stupeň základní školy          (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0110A19A288*    Andragogika a management vzdělávání                  (Mgr., KS, 2)    
N0222A12A289*    Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)    
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N7701     Psychologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Právnická fakulta (PF)                                                   29,8 %        
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz                                 
Magisterské studium                                                                    
M0421A220002*    Právo a právní věda                                  (Mgr., PS, 5)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             68,8 %        
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
B0532A33A201*    Aplikovaná geografie                                  (Bc., PS, 3)    
B1406     Biochemie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0519A14A186*    Bioinformatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1501     Biologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0314A33A182*    Demografie                                            (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                 (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0114A330001*    Geografie se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B1201     Geologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0532A33A181*    Geotechnologie                                        (Bc., PS, 3)    
B3975     Hydrologie a hydrogeologie                                   (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
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B0531A13A183*    Chemie                                                (Bc., PS, 3)    
B0531A13A185*    Chemie a fyzika materiálů                             (Bc., PS, 3)    
B1413     Klinická a toxikologická analýza                             (Bc., PS, 3)    
B0531A13A184*    Medicinální chemie                                    (Bc., PS, 3)    
B3912     Speciální chemicko-biologické obory                          (Bc., PS, 3)    
B3976     Vědy o zemi                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1406     Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N0519A14A188*    Bioinformatika                                       (Mgr., PS, 2)    
N1501     Biologie                                              (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1303     Demografie                                                  (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N0511A03A194*    Evoluční biologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N0532A33A187*    Geobiologie                                          (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1201     Geologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N3975     Hydrologie a hydrogeologie                                  (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N0531A13A190*    Chemie a fyzika materiálů                            (Mgr., PS, 2)    
N1413     Klinická a toxikologická analýza                            (Mgr., PS, 2)    
N0531TA13A189* Medicinální chemie                                     (Mgr., PS, 2)    
N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie                        (Mgr., PS, 2)    
N0912TA33A191* Sociální epidemiologie                                 (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)                                                 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz                                        
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)                               82,7 %        
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                     
*         Charitativní a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
*         Mezinárodní sociální a humanitární práce                     (Bc., PS, 3)    
*         Náboženství se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., KS, 3)    
*         Sociální pedagogika                                          (Bc., PS, 3)    
*         Teologická studia                                            (Bc., PS, 3)    
*         Teologické nauky                                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
*         Katolická teologie                                          (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
*         Charitativní a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Sociální pedagogika                                     (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Teologická studia                                           (Mgr., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                       forma studia       
*        Teologické nauky                                        (Mgr., KS, 2)   
*        Učitelství náboženství pro základní školy               (Mgr., KS, 2)   
Fakulta tělesné kultury (FTK)                                       53,3 %       
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
*        Aplikovaná tělesná výchova                            (Bc., PS, KS, 3)  
*        Aplikované pohybové aktivity                          (Bc., PS, KS, 3)  
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Ochrana obyvatelstva                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*        Rekreologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
*        Trenérství a sport                                       (Bc., KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná tělesná výchova                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Aplikované pohybové aktivity                         (Mgr., PS, KS, 2)  
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*        Fyzioterapie                                            (Mgr., PS, 2)   
*        Rekreologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Tělesná výchova a sport                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Trenérství a sport                                      (Mgr., KS, 2)   
Fakulta zdravotnických věd (FZV)                                      35 %       
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                               
*        Ergoterapie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Pediatrické ošetřovatelství                              (Bc., PS, 3)   
*        Porodní asistentka                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*        Radiologická asistence                                   (Bc., PS, 3)   
*        Všeobecná sestra                                      (Bc., PS, KS, 3)  
*        Zdravotnický záchranář                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná fyzioterapie                                 (Mgr., PS, 2)   
*        Intenzivní péče v porodní asistenci                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Ošetřovatelská péče v interních oborech              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Zobrazovací technologie v radiodiagnostice           (Mgr., PS, KS, 2)  
Filozofická fakulta (FF)                                            40,7 %       
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
*        Andragogika                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/            
         Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/                  
         Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie                (Bc., PS, 3)   
*        Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3)   
*        Archeologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Archivnictví                                             (Bc., PS, 3)   
*        Czech for Foreigners                                     (Bc., PS, 3)   
*        Česká filologie se zaměřením na editorskou práci                        
         ve sdělovacích prostředcích                              (Bc., PS, 3)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                             (Bc., PS, 3)   
*        Evropská studia a diplomacie maior                       (Bc., PS, 3)   
*        Filmová studia                                           (Bc., PS, 3)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia        (Bc., PS, 3)   
*        Filozofie                                                (Bc., PS, 3)   
*        Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)   
*        Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch           (Bc., PS, 3)   
*        Judaistika. Židovská a izraelská studia maior            (Bc., PS, 3)   
*        Korejština pro hospodářskou praxi                        (Bc., PS, 3)   
*        Kulturní antropologie                                    (Bc., PS, 3)   
*        Mezinárodní vztahy a bezpečnost                          (Bc., PS, 3)   
*        Migrační studia                                       (Bc., PS, KS, 3)  
*        Muzikologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad              (Bc., PS, 3)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Bc., PS, 3)   
*        Politická komunikace a politický marketing               (Bc., PS, 3)   
*        Politologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Psychologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Religionistika                                           (Bc., PS, 3)   
*        Řízení vzdělávacích institucí                            (Bc., KS, 3)   
*        Sociální práce                                           (Bc., KS, 3)   
*        Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*        Televizní a rozhlasová studia                            (Bc., PS, 3)   
*        Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Bc., PS, 3)   
*        Uměnovědná studia                                        (Bc., PS, 3)   
*        Žurnalistika                                             (Bc., PS, 3)   
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Navazující magisterské studium                                                   
*        Andragogika                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/                    
         Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie  (Mgr., PS, 2)   
*        Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad          (Mgr., PS, 2)   
*        Archeologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Asijská studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Divadelní studia                                        (Mgr., PS, 2)   
*        Ediční a nakladatelská praxe                            (Mgr., KS, 2)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                            (Mgr., PS, 2)   
*        Evropská unie                                           (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia       (Mgr., PS, 2)   
*        Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*        Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Judaistika. Dějiny a kultura Židů                       (Mgr., PS, 2)   
*        Kulturní antropologie                                   (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
*         Mediální studia                                          (Mgr., PS, 2)  
*         Muzikologie                                              (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika                                       (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Mgr., PS, 2)  
*         Odborná francouzština pro hospodářskou praxi             (Mgr., PS, 2)  
*         Politická analýza a strategie                            (Mgr., PS, 2)  
*         Psychologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Religionistika                                           (Mgr., PS, 2)  
*         Ruština pro překladatele                                 (Mgr., PS, 2)  
*         Sociologie                                               (Mgr., PS, 2)  
*         Televizní a rozhlasová studia                            (Mgr., PS, 2)  
*         Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Mgr., PS, 2)  
*         Ukrajinská filologie                                     (Mgr., PS, 2)  
*         Vládnutí a demokracie                                    (Mgr., PS, 2)  
*         War and Peace Studies                                 (Mgr., PS, 2) AJ  
Lékařská fakulta (LF)                                                  18 %       
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz                                     
Magisterské studium                                                               
*         Všeobecné lékařství                                    (MUDr., PS, 6)   
*         Zubní lékařství                                        (MDDr., PS, 5)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                             48,5 %      
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/                
          Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/                        
          Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/                 
          Technika a praktické činnosti/Výchova ke zdraví/Výtvarná tvorba         
          se zaměřením na vzdělávání                            (Bc., PS, KS, 3)  
*         Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy                         (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství                                        (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství a speciální pedagogika                 (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Logopedie                                                (Mgr. PS, 5)   
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*         Učitelství pro 1. stupeň základní školy              (Mgr., PS, KS, 5)  
*         Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika   (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Edukace v kultuře                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Předškolní pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Řízení volnočasových aktivit                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika - dramaterapie                      (Mgr., PS, 2)  
*         Speciální pedagogika - poradenství                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol                      
          a střední školy                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/               
          informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/           
          výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol      (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ        (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství německého jazyka pro základní školy       (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností            
          pro 2. stupeň základních škol                        (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol,              
          střední školy a ZUŠ                                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy                 
          pro střední školy a 2. stupeň základních škol        (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                               39,5 %      
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                                
*         Právo ve veřejné správě                                   (Bc., PS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Právo                                                    (Mgr. PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Evropská studia se zaměřením na evropské právo           (Mgr., PS, 2)  
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                          92,2 %      
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz                            
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioanorganická chemie                                     (Bc., PS, 3)  
*         Biochemie                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Biofyzika                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Bioinformatika                                            (Bc., PS, 3)  
*         Biologie a ekologie                                       (Bc., PS, 3)  
*         Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/                       
          Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání          (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioorganická chemie a chemická biologie                   (Bc., PS, 3)  
*         Biotechnologie a genové inženýrství                       (Bc., PS, 3)  
*         Digitální a přístrojová optika                            (Bc., PS, 3)  
*         Diskrétní matematika                                      (Bc., PS, 3)  
*         Ekologie a ochrana životního prostředí                    (Bc., PS, 3)  
*         Environmentální geologie                                  (Bc., PS, 3)  
*         Informatika                                               (Bc., PS, 3)  
*         Chemie                                                    (Bc., PS, 3)  
*         Matematika a její aplikace                                (Bc., PS, 3)  
*         Matematika-ekonomie se zaměřením                                        
          na bankovnictví / pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)  
*         Mezinárodní rozvojová a environmentální studia            (Bc., PS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                       forma studia          
*        Molekulární a buněčná biologie                           (Bc., PS, 3)      
*        Nanomateriálová chemie                                   (Bc., PS, 3)      
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*        Nanotechnologie                                          (Bc., PS, 3)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                       (Bc., PS, 3)      
*        Optika a optoelektronika                                 (Bc., PS, 3)      
*        Optometrie                                               (Bc., PS, 3)      
*        Přístrojová a počítačová fyzika                          (Bc., PS, 3)      
*        Regionální geografie                                     (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Analytická chemie                                       (Mgr., PS, 2)      
*        Anorganická chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikace matematiky v ekonomii                          (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikovaná fyzika/informatika                           (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie                                     (Mgr., PS, 2)      
*        Biochemie                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Biofyzika                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie a chemická biologie                 (Mgr., PS, 2)      
*        Botanika                                                (Mgr., PS, 2)      
*        Digitální a přístrojová optika                          (Mgr., PS, 2)      
*        Diskrétní matematika                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Ekologie a ochrana životního prostředí                  (Mgr., PS, 2)      
*        Environmentální geologie                                (Mgr., PS, 2)      
*        Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2)      
*        Fytopatologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Fyzikální chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Geoinformatika                                          (Mgr., PS, 2)      
*        Hydrobiologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Informatika                                             (Mgr., PS, 2)      
*        Matematika a její aplikace                              (Mgr., PS, 2)      
*        Materiálová chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Mezinárodní rozvojová studia                            (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární a buněčná biologie                          (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární biofyzika                                   (Mgr., PS, 2)      
*        Nanotechnologie                                         (Mgr., PS, 2)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                      (Mgr., PS, 2)      
*        Ochrana a tvorba krajiny                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optika a optoelektronika                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optometrie                                              (Mgr., PS, 2)      
*        Organická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Regionální geografie                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Učitelství biologie/deskriptivní geometrie/fyziky/geografie/               
         chemie/informatiky/matematiky pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)     
*        Zoologie                                                (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Pardubice (UPCE)                                                         
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz                                      
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)                                82,5 %          
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp                                 
Bakalářské studium                                                                  
B3709    Dopravní technologie a spoje                          (Bc., PS, KS, 3)     
B3607    Stavební inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                      
N3709    Dopravní inženýrství a spoje                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3607    Stavební inženýrství                                (Ing., PS, KS, 1,5)    
Fakulta ekonomicko-správní (FES)                                      78 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/                                 
Bakalářské studium                                                                  
*        Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3)     
*        Hospodářská politika a veřejná správa                 (Bc., PS, KS, 3)     
*        Informatika a systémové inženýrství              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
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Navazující magisterské studium                                                      
*        Ekonomika a management                                (Ing., PS, KS, 2)    
*        Hospodářská politika a veřejná správa            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*        Informatika a systémové inženýrství              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                           75 %          
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei                             
Bakalářské studium                                                                  
B2646    Elektrotechnika a informatika                            (Bc., PS, 3)      
B2612    Informační technologie                                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
N2612    Informační technologie                                   (Ing., PS, 2)     
N2646    Elektrotechnika a informatika                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta filozofická (FF)                                              77 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff                                   
Bakalářské studium                                                                  
B6101    Filozofie                                                (Bc., PS, 3)      
B7105    Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)      
B6107    Humanitní studia                                         (Bc., PS, 3)      
B6703    Sociologie                                               (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Anglická filologie                                      (Mgr., PS, 2)      
N6101    Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)      
N7105    Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)      
N6703    Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)      
N7507    Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, 2)      
N7503    Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta chemicko-technologická (FCHT)                                100 %          
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht                                
Bakalářské studium                                                                  
*        Analýza biologických materiálů                           (Bc., PS, 3)      
B2829    Anorganické a polymerní materiály                        (Bc., PS, 3)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Bc., PS, 3)      
B2830    Farmakochemie a medicinální materiály                  (Bc., PS, 3)      
B2802    Chemie a technická chemie                              (Bc., PS, 3)      
*        Chemie a technologie ochrany životního prostředí       (Bc., PS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                          (Bc., PS, 3)      
B3441    Polygrafie                                             (Bc., PS, 3)      
B2831    Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (Bc., PS, 3)      
B3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
*        Analýza biologických materiálů                         (Ing., PS, 2)     
*        Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2)     
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Ing., PS, 2)     
*        Engineering of Energetics Materials                 (Ing., PS, 2) AJ     
N2807    Chemické a procesní inženýrství                        (Ing., PS, 2)     
N1407    Chemie                                                 (Ing., PS, 2)     
N2808    Chemie a technologie materiálů                         (Ing., PS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                          (Ing., PS, 2)     
N3441    Polygrafie                                             (Ing., PS, 2)     
N3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Ing., PS, 2)     
Fakulta restaurování (FR)                                         40,6 %          
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr                                      
Bakalářské studium                                                                
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 4)      
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Navazující magisterské studium                                                    
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                               82,2 %          
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs                                 
Bakalářské studium                                                                
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B5345    Specializace ve zdravotnictví                          (Bc., PS, 3)      
B5350    Zdravotně sociální péče                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N5341    Ošetřovatelství                                       (Mgr., PS, 2)      
N5345    Specializace ve zdravotnictví                         (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                                             
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz                                 
Fakulta aplikované informatiky (FAI)                              73,2 %          
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz                                    
Bakalářské studium                                                                
B3902    Inženýrská informatika                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N3902    Inženýrská informatika                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studí (FHS)                                   50,6 %          
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, 3) i v AJ   
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B5350    Zdravotně sociální péče                             (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                               
         Učitelství pro základní školy                         (Mgr., PS, 5)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7507    Specializace v pedagogice                          (Mgr., PS, KS, 2)     
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)                       76,4 %          
Studentské nám. 1532 , 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz                   
Bakalářské studium                                                                
B3953    Bezpečnost společnosti                                 (Bc., PS, 3)      
B2825    Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N3953    Bezpečnost společnosti                                 (Ing., PS, 2)     
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)                            46,9 %          
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)     
B6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N6208    Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2)    
N6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)                          26,3 %          
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (BcA., PS, 3)      
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7202    Mediální a komunikační studia                 (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ   
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N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (MgA., PS, 2)      
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta technologická (FT)                                        77,6 %          
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
B2808    Chemie a technologie materiálů                      (Bc., PS, KS, 3)     
B2901    Chemie a technologie potravin                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                              forma studia          
N2808      Chemie a technologie materiálů                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2901      Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)     
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)                                            
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz                                                
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)                                 76,1 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                           
B4302      Veterinární hygiena a ekologie                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Magisterské studium                                                                          
M4302      Veterinární hygiena a ekologie                          (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Navazující magisterské studium                                                               
N4302      Veterinární hygiena a ekologie                            (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)                                         28,2 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M4301      Veterinární lékařství                                   (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Farmaceutická fakulta (FAF)                                                   58,5 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                 (Mgr., PS, 5 ) i v AJ    
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz                                     
Univerzitní studijní programy                                                                
Bakalářské studium                                                                           
B1701      Fyzika                                                          (Bc., PS, 3)      
B3942      Nanotechnologie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3943      Mechatronika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B3968      Aplikované vědy a technologie                              (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N1701      Fyzika                                                          (Ing., PS, 2)     
N3942      Nanotechnologie                                           (Ing., PS, 2) i v AJ    
N3943      Mechatronika                                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
Ekonomická fakulta (EkF)                                                      81,9 %         
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz                                       
Bakalářské studium                                                                           
B6208      Ekonomika a management      (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies     
B6202      Hospodářská politika a správa                 (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance     
B6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N6208      Ekonomika a management         (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business    
N6202      Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)     
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)                                      91,3 %         
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                           
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B3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                                     78 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3973      Automobilové elektronické systémy                          (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2649      Elektrotechnika                                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2647      Informační a komunikační technologie                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2660      Počítačové systémy pro průmysl 21. století                 (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2648      Projektování elektrických zařízení                          (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N2649      Elektrotechnika                                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2647      Informační a komunikační technologie                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2661      Projektování elektrických systémů a technologií             (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta materiálově-technologická (FMT)                                       89,2 %         
(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)                                     
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmt.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Bc., PS, KS, 3)      
B3923      Materiálové inženýrství                                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2109      Metalurgické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3)      
B3909      Procesní inženýrství                                            (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Ing., PS, KS, 2)     
N3923      Materiálové inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2109      Metalurgické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta stavební (FAST)                                                       74,3 %         
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz                              
Bakalářské studium                                                                           
B3502      Architektura a stavitelství                                     (Bc., PS, 4)      
B3607      Stavební inženýrství                                   (Bc., PS, KS, 4) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N3502      Architektura a stavitelství                          (Ing. arch., PS, 2) i v AJ   
N3607      Stavební inženýrství                                 (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ   
Fakulta strojní (FS)                                                          77,7 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                               
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                     forma studia            
B3907    Energetika                                        (Bc., KS, 3) i v AJ      
B2341    Strojírenství                       (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ  
B3712    Technologie letecké dopravy                         (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3907    Energetika                                             (Ing., KS, 2)       
N2301    Strojní inženýrství                (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ  
Hornicko-geologická fakulta (HGF)                                   92 %            
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz                        
Bakalářské studium                                                                  
B3646    Geodezie a kartografie                              (Bc., PS, KS, 3)       
B3646    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2110    Geologické inženýrství                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2111    Hornictví                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2102    Nerostné suroviny                                   (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3646    Geodezie a kartografie                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
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N3654    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2110    Geologické inženýrství                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2111    Hornictví                                      (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2102    Nerostné suroviny                                  (Ing., PS, KS, 2)       
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                                               
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz                      
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)                                54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)        
*        Finance                                                (Bc., PS, 3)        
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Bc., PS, 3)        
*        Vzdělávání v ekonomických předmětech                   (Bc., PS, 3)        
*        Zdanění a daňová politika                              (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Ing., PS, 2)       
*        Finance                                                (Ing., PS, 2)       
*        Finance a oceňování podniku                            (Ing., PS, 2)       
*        Finanční inženýrství                                   (Ing., PS, 2)       
*        Master in Finance and Accounting                    (Ing., PS, 2) AJ       
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Ing., PS, 2)       
*        Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy     (Ing., PS, 2)       
*        Zdanění a daňová politika                              (Ing., PS, 2)       
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)                              60 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B1802    Aplikovaná informatika                                 (Bc., PS, 3)        
B6207    Kvantitativní metody v ekonomice                       (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
N1802    Aplikovaná informatika                         (Ing., PS, DS, 2) i v AJ    
N6207    Kvantitativní metody v ekonomice                  (Ing., PS, 2) i v AJ     
Fakulta managementu (FM)                                            96 %            
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                             (Ing., PS, KS, 2)       
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)                                64,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
*        Cestovní ruch                                          (Bc., PS, 3)        
*        International and Diplomatic Studies                 (Bc., PS, 3) AJ       
*        International Business                               (Bc., PS, 3) AJ       
*        Manažer obchodu                                        (Bc., KS, 3)        
*        Mezinárodní obchod                                     (Bc., PS, 3)        
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Cestovní ruch                                          (Ing., PS, 2)       
*        Economics of Globalisation and European Integration (Ing., PS, 2) AJ       
*        Evropská ekonomická integrace                          (Ing., PS, 2)       
*        International and Diplomatic Studies                (Ing., PS, 2) AJ       
*        International Business                              (Ing., PS, 2) AJ       
*        Mezinárodní obchod                                     (Ing., PS, 2)       
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Ing., PS, 2)       
*        Podnikání a právo                                      (Ing., PS, 2)       
Fakulta podnikohospodářská (FP)                                   54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  



 
 

Plné znění zpráv  241 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ     
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2) i v AJ     
Národohospodářská fakulta (NF)                                    44,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
B6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Bc., PS, 3) i v AJ      
Navazující magisterské studium                                                      
N6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Ing., PS, 2) i v AJ     
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)                                 
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz                                
Fakulta chemické technologie (FCHT)                               74,2 %            
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz                               
Bakalářské studium                                                                  
*        Bioinformatika a chemická informatika                  (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
*          Chemie a chemické technologie                                       (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a technologie materiálů                                      (Bc., PS, 3)    
*          Chemie biomateriálů pro medicínské využití                          (Bc., PS, 3)    
*          Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl                    (Bc., PS, 3)    
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Bc., PS, 3)    
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Ing., PS, 2)   
*          Chemické technologie                                                (Ing., PS, 2)   
*          Chemie                                                              (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a technologie materiálů                                (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Membrane Materials and Process Engineering                     (Ing., PS, 2) v AJ   
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Ing., PS, 2)   
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Ing., PS, 2)   
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)                                                75,3 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Analytická a forenzní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Fyzikální a výpočetní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie                                                              (Bc., PS, 3)    
*          Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Analytická chemie                                                   (Ing., PS, 2)   
*          Fyzikální chemie                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Ing., PS, 2)   
*          Senzorika a kybernetika v chemii                                    (Ing., PS, 2)   
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)                            74,3 %       
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Biochemie a biotechnologie                                          (Bc., PS, 3)    
*          Forenzní analýza a analýza potravin                                 (Bc., PS, 3)    
*          Technologie potravin                                                (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví              (Ing., PS, 2)   
*          Biochemie a buněčná biologie                                        (Ing., PS, 2)   
*          Biotechnologie a bioinženýrství                                     (Ing., PS, 2)   
*          Forenzní analýza                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a analýza potravin a přírodních produktů                     (Ing., PS, 2)   
*          Mikrobiologie a genové inženýrství                                  (Ing., PS, 2)   
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*          Přírodní látky a léčiva                                             (Ing., PS, 2)   
*          Technologie potravin                                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)                                      70,1 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Ekotoxikologie a environmentální analýza                            (Bc., PS, 3)    
*          Energie a paliva                                                    (Bc., PS, 3)    
*          Voda a prostředí                                                    (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Energie a paliva                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Environmentální inženýrství a analýza                               (Ing., PS, 2)   
*          Environmental Technology and Engineering                            (Ing., PS, 2)   
*          Průmyslová ekologie a toxikologie                                   (Ing., PS, 2)   
*          Technologie vody                                                    (Ing., PS, 2)   
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                                       98,5 %         
Tolstého 1556/16, 586 01     Jihlava, www.vspj.cz                                              
Bakalářské studium                                                                             
*          Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                       (Bc., PS, KS, 3)    
B2347      Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                           (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*          Finance a řízení                                                                    
                                                                           (Bc., PS, KS, 3)    
B2612      Elektrotechnika a informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B5341      Ošetřovatelství                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5349      Porodní asistence                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B5350      Zdravotně sociální péče                                         (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N5345      Specializace ve zdravotnictví                                      (Mgr., KS, 2)    
Vysoká škola technická a ekonomická                                                            
v Českých Budějovicích (VŠTE)                                                   99,5 %         
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                             
B3708      Dopravní technologie a spoje                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, RJ   
B3609      Stavitelství                                              (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2341      Strojírenství                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N3709      Dopravní technologie a spoje                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3609      Stavitelství                                                (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)                                         17,4 %         
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
B8206      Výtvarná umění                                                     (BcA., PS, 4)    
Magisterské studium                                                                            
M8206      Výtvarná umění                                                    (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                                 
N8101      Teorie a dějiny výtvarných umění                                   (Mgr., PS, 2)    
N8206      Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 2, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)                                            
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz                                      
Fakulta architektury (FA)                                       44,3 %           
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz                                       
Bakalářské studium                                                               
B3501    Architektura a urbanismus                             (Bc., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                   
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N3501    Architektura a urbanismus                   (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)      73,5 %           
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz                                
Bakalářské studium                                                               
*        Angličtina v elektrotechnice a informatice            (Bc., PS, 3)      
*        Audio inženýrství                                     (Bc., PS, 3)      
*        Automatizační a měřicí technika                       (Bc., PS, 3)      
*        Biomedicínská technika a bioinformatika               (Bc., PS, 3)      
*        Elektronika a komunikační technologie         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Informační bezpečnost                                 (Bc., PS, 3)      
*        Mikroelektronika a technologie                    (Bc., PS, KS, 3)      
*        Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika      (Bc., PS, 3)      
*        Telekomunikační a informační systémy              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*        Audio inženýrství                                    (Ing., PS, 2)      
*        Biomedicínské a ekologické inženýrství            (Ing., PS, KS, 2)     
*        Biomedicínské inženýrství a bioinformatika           (Ing., PS, 2)      
*        Elektroenergetika                                 (Ing., PS, KS, 2)     
*        Elektronika a sdělovací technika             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
*        Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2)     
*        Informační bezpečnost                                (Ing., PS, 2)      
*        Kybernetika, automatizace a měření                   (Ing., PS, 2)      
*        Mikroelektronika                                     (Ing., PS, 2)      
*        Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   (Ing., PS, 2)      
*        Telekomunikační a informační technika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta chemická (FCH)                                          72,5 %           
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz                                 
Bakalářské studium                                                               
B2801    Chemie a chemické technologie                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2820    Chemie a technologie materiálů                    (Bc., PS, KS, 3)      
B2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Bc., PS, KS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Ing., PS, KS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                     (Ing., PS, KS, 2)     
N2801    Chemie pro medicínské aplikace                    (Ing., PS, KS, 2)     
N2820    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů        (Ing., PS, KS, 2)     
N2806    Spotřební chemie                                  (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informačních technologií (FIT)                          50,2 %           
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz                                   
Bakalářské studium                                                               
B2646    Informační technologie                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2646    Informační technologie                               (Ing., PS, 2)      
Fakulta podnikatelská (FP)                                      76,9 %           
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
B6208    Ekonomika a management                           (Bc., PS, 3) i v AJ    
*        Ekonomika podniku                                     (Bc., PS, 3)      
*        Procesní management                                   (Bc., PS, 3)      
B6209    Systémové inženýrství a informatika                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2)     
*        European Business and Finance                      (Ing., PS, 2) AJ     
*        Mezinárodní ekonomika a obchod                       (Ing., PS, 2)      
N6209    Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2)      
Fakulta stavební (FAST)                                         97,2 %           
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz                                     
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Bakalářské studium                                                               
B3503    Architektura pozemních staveb                         (Bc., PS, 4)      
B3646    Geodézie a kartografie                            (Bc., PS, KS, 3)      
B3647    Městské inženýrství                                   (Bc., PS, 4)      
B3607    Stavební inženýrství                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                   
N3504    Achitektura a rozvoj sídel                       (Ing. arch., PS, 2)    
N3646    Geodézie a kartografie                               (Ing., PS, 2)      
N3656    Městské inženýrství                                 (Ing., PS, 1,5)     
N3607    Stavební inženýrství                        (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                             80,4 %           
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
B3901    Aplikované vědy v inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie               (Bc., PS, 3)      
*        Matematické inženýrství                               (Bc., PS, 3)      
*        Průmyslový design ve strojírenství                    (Bc., PS, 3)      
*        Stavba strojů a zařízení                          (Bc., PS, KS, 3)      
*        Strojírenská technologie                          (Bc., PS, KS, 3)      
B2341    Strojírenství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
*        Výrobní technika                                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3901    Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie              (Ing., PS, 2)      
N2345    Industrial Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ     
N2301    Strojní inženýrství                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                           
kód     název programu                               forma studia        
N2344   Výrobní systémy                            (Ing., PS, 2) i v NJ  
Fakulta výtvarných umění (FVU)                             21 %          
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N8206   Výtvarná umění                            (MgA., PS, 2) i v AJ   
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)                                         
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*             
Navazující magisterské studium                                           
*       Expertní inženýrství v dopravě                  (Ing., PS, 2)    
*       Realitní inženýrství                            (Ing., PS, 2)    
*       Řízení rizik technických a ekonomických systémů (Ing., PS, 2)    
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                                     
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz                         
Fakulta aplikovaných věd (FAV)                            92,5 %         
Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B3918   Aplikované vědy a informatika                   (Bc., PS, 3)     
B3602   Geomatika                                       (Bc., PS, 3)     
B3902   Inženýrská informatika                          (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a finanční studia                    (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a její aplikace                      (Bc., PS, 3)     
B3947   Počítačové modelování v technice                (Bc., PS, 3)     
B3607   Stavební inženýrství                            (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N3918   Aplikované vědy a informatika                (Ing., PS, KS, 2)   
N3602   Geomatika                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3902   Inženýrská informatika                       (Ing., PS, KS, 2)   
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N1101   Matematika                                   (Ing., PS, KS, 2)   
*       Matematika a finanční studia                    (Ing., PS, 2)    
*       Matematika a její aplikace                      (Ing., PS, 2)    
N3955   Počítačové modelování v inženýrství             (Ing., PS, 2)    
N3607   Stavební inženýrství                          (Ing., PS, 1,5)    
*       Územní plánování                                (Ing., PS, 2)    
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)         43,8 %         
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8208   Design                                         (BcA., PS, 3)     
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N8208   Design                                         (MgA., PS, 3)     
N8206   Výtvarná umění                                 (MgA., PS, 3)     
Fakulta ekonomická (FEK)                                  56,8 %         
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, fek.zcu.cz                                 
Bakalářské studium                                                       
B6208   Ekonomika a management                       (Bc., PS, KS, 3)    
B1301   Geografie                                       (Bc., PS, 3)     
B6209   Systémové inženýrství a informatika             (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N6208   Ekonomika a management                       (Ing., PS, KS, 2)   
N6209   Systémové inženýrství a informatika             (Ing., PS, 2)    
Fakulta elektrotechnická (FEL)                            89,1 %         
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň , fel.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B2644   Aplikovaná elektrotechnika                   (Bc., PS, KS, 3)    
B2612   Elektrotechnika a informatika                   (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N2644   Aplikovaná elektrotechnika                      (Ing., KS, 3)    
N2612   Elektrotechnika a informatika                   (Ing., PS, 2)    
Fakulta filozofická (FF)                                  75,1 %         
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                       
B1512   Antropologie                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B7109   Archeologie                                     (Bc., PS, 3)     
B7310   Filologie                                       (Bc., PS, 3)     
B6101   Filozofie                                       (Bc., PS, 3)     
B7105   Historické vědy                                 (Bc., PS, 3)     
B6107   Humanitní studia                             (Bc., PS, KS, 3)    
B6702   Mezinárodní teritoriální studia                 (Bc., PS, 3)     
B6701   Politologie                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B6703   Sociologie                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N1512   Antropologie                                   (Mgr., PS, 2)     
N7109   Archeologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N7105   Historické vědy                                (Mgr., PS, 2)     
N6107   Humanitní studia                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Mgr., PS, 2)     
N6701   Politologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N6703   Sociologie                                     (Mgr., PS, 2)     
Fakulta pedagogická (FPE)                                  77 %          
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň , www.fpe.zcu.cz                          
Bakalářské studium                                                       
B7531   Předškolní a mimoškolní pedagogika           (Bc., PS, KS, 3)    
B1001   Přírodovědná studia                          (Bc., PS, KS, 3)    
B7507   Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, 3)     
B7401   Tělesná výchova a sport                         (Bc., PS, 3)     
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Magisterské studium                                                          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód   název programu                        forma studia                        
M7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 5)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N7401 Pedagogika pohybové prevence            (Mgr., PS, 2)                     
N7504 Učitelství pro střední školy            (Mgr., PS, 2)                     
N7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta právnická (FPR)                         71,3 %                          
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz                            
Bakalářské studium                                                              
B6804 Právní specializace                      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Právo a právní věda                     (Mgr., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
*     Veřejná správa                          (Mgr., PS, 2)                     
Fakulta strojní (FST)                           85,3 %                          
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz                                    
Bakalářské studium                                                              
B2341 Strojírenství                            (Bc., PS, 3)                     
B2301 Strojní inženýrství                   (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N2301 Strojní inženýrství                   (Ing., PS, KS, 2)                   
Fakulta zdravotnických studií (FZS)             64,7 %                          
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz                                         
Bakalářské studium                                                              
B5341 Ošetřovatelství                       (Bc., PS, KS, 3)                    
B5349 Porodní asistence                        (Bc., PS, 3)                     
B5345 Specializace ve zdravotnictví         (Bc., PS, 3, KS)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N5341 Ošetřovatelství                         (Mgr., KS, 2)                     
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY                                                             
Policejní akademie České republiky (PAČR)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Fakulta bezpečnostně právní (FBP)                                               
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6806 Bezpečnostně právní studia            (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6806 Bezpečnostně právní studia           (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6807 Veřejná správa                        (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6807 Veřejná správa                       (Mgr., PS, KS, 2)                    
Univerzita obrany (UO)                                                          
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz                                          
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl                                      
Magisterské studium                                                             
*     Řízení a použití ozbrojených sil        (Mgr., PS, 5)                     
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)                                          
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz                          
Bakalářské studium                                                              
B5345 Specializace ve zdravotnictví            (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
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M5209 Vojenská farmacie                       (Mgr., PS, 5)                     
M5133 Vojenské všeobecné lékařství           (MUDr., PS, 6)                     
M5134 Vojenské zubní lékařství               (MDDr., PS, 5)                     
Fakulta vojenských technologií (FVT)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt                                      
Bakalářské studium                                                              
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Kybernetická bezpečnost                 (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – strojní          (Ing., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost     (Ing., PS, 2)                     
N3926 Vojenské technologie                    (Ing., KS, 2)                     
SOUKROMÉ VŠ                                                                     
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických                              
a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV)            97,1 %                           
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr                
Bakalářské studium                                                              
B6701 Politologie                           (Bc., PS, KS, 3)                    
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING)                 74,6 %                           
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok  
Bakalářské studium                                                              
B6208 Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)                    
B6202 Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6208 Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)                       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód      název programu                                     forma studia               
AKCENT College s.r.o., (AC)                                        75 %                
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)   
Bakalářské studium                                                                     
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)          
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ)                         100 %                
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu                                              
Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program                                 
Bakalářské studium                                                                     
B6218    Business Administration                              (Bc., PS, 3) AJ          
B6107    Humanities                                           (Bc., PS, 3) AJ          
B6739    Humanities and Social Sciences                       (Bc., PS, 3) AJ          
B6702    International Relations                              (Bc., PS, 3) AJ          
B7202    Media and Communication Studies                      (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N6227    Business and Law in International Markets           (Mgr., PS, 2) AJ          
N6107    Humanities                                          (Mgr., PS, 2) AJ          
N6704    International Relations and Diplomacy           (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
Archip s.r.o. (ARCHIP)                                           66,7 %                
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu                                      
45 - 90 000 Kč/semestr                                                                 
Bakalářské studium                                                                     
B3505    Architecture                                         (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N3505    Architecture and Urbanism                           (Mgr., PS, 2) AJ          
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI)                                97 %                
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz                                     
79 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                                   
Bakalářské studium                                                                     
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B8206    Výtvarná tvorba a umělecký provoz                (BcA., PS, 3) i v AJ         
B.I.B.S., a.s. (BIBS)                                                                  
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok                                    
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO)                                       75 %                
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz                       
Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 31 500 Kč/semestr                       
Bakalářské studium                                                                     
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)          
B6701    Politologie                                         (Bc., PS, KS, 3)          
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
N6807    Philosophy, Politics, Economics                 (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
N6812    Soukromoprávní studia                              (Mgr., PS, KS, 2)          
N6807    Veřejná správa                                     (Mgr., PS, KS, 2)          
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.                                    
(FAMO)                                                           83,7 %                
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
Bakalářské studium                                                                     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby               (BcA., PS, 3)i v AJ         
Navazující magisterské studium                                                         
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby              (MgA., PS, 2)i v AJ          
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)                      99,5 %                
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz                               
40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                              
Bakalářské studium                                                                     
*        Anglophone Studies                               (Bc., PS, KS, 3) AJ          
*        Bezpečnostní studia                                    (Bc., PS, 3)           
B6702    Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
*        Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)          
*        Mediální studia                                     (Bc., PS, KS, 3)          
B6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                      (Bc., PS, 3) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ        
B6701    Politologie                                            (Bc., PS, 3)           
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
*        Veřejná správa                                      (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Asijská studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)           
*        Evropská studia a veřejná správa                   (Mgr., PS, KS, 2)          
N7202    Mediální a komunikační studia                      (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Mediální studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)          
N6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
N6702    Mezinárodní teritoriální studia               (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy a evropská studia          (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)                     67,8 %                
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz                                     
Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
*        Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                             
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kód     název programu                           forma studia                   
*       Ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2)              
NEWTON College, a.s. (NC)                            99,8 %                     
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz                                   
Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok                                     
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.                            
(PVŠPS)                                                67 %                     
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz                                
25 500 - 29 700 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B7701   Psychologie                                 (Bc., PS, 3)                
B6731   Sociální politika a sociální práce        (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychologie                                 (Mgr., PS, 2)               
N6731   Sociální politika a sociální práce       (Mgr., PS, KS, 2)              
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %                    
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz,                                      
16 900 - 22 000 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ)                 100 %                     
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav , www.savs.cz                            
Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ          
Unicorn College s.r.o. (UC)                          98,9 %                     
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 , www.unicorncollege.cz                      
40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok                                          
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
*       Aplikovaná ekonomie a analýza dat           (ing., PS, 2)               
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)       100 %                     
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy              
Bakalářské studium                                                              
B7204   Applied Social Sciences                   (Bc., PS, 3) AJ               
B6208   Economics and Management                  (Bc., PS, 3) AJ               
B6210   International Economic Relations          (Bc., PS, 3) AJ               
B7701   Psychology                                (Bc., PS, 3) AJ               
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychology                                (Mgr., PS, 2) AJ              
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %                      
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz                                        
Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr     
Bakalářské studium                                                              
B8203   Dramatická umění                          (Bc., PS, KS, 3)              
B6202   Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
*       Mezinárodní vztahy a diplomacie           (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
*       Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3)              
B7507   Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
B7506   Speciální pedagogika                      (Bc., PS, KS, 3)              
B8104   Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  



 
 

Plné znění zpráv  250 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

N7501   Pedagogika                               (Mgr., PS, KS, 2)              
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS)  71,7 %                     
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr                 
Bakalářské studium                                                              
B6107   Humanitní studia                          (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM)     100 %                      
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok                
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.                            
(VŠERS)                                              100 %                      
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice , www.vsers.cz                           
20 490 Kč/semestr                                                               
Bakalářské studium                                                              
B6809   Bezpečnostně právní činnost               (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS)          100 %                     
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz                                      
Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 Kč/rok,      
v AJ 72 - 75 000 Kč/rok                                                         
Bakalářské studium                                                              
B1801   Aplikovaná informatika                    (Bc., PS, KS, 3)              
B6806   Bezpečnostně právní studia                (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
B6202   Hospodářská politika a správa             (Bc., PS, KS, 3)                  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                                 forma studia             
B6804   Právní specializace                            (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N1801   Aplikovaná informatika                        (Mgr., PS, KS, 2)         
N6806   Bezpečnostně právní studia                    (Mgr., PS, KS, 2)         
N6208   Ekonomika a management                     (Ing., PS, KS, 2)i v AJ      
N6202   Hospodářská politika a správa                  (Ing., PS, KS, 2)        
N6804   Právní specializace                           (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH)        100 %               
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz                                       
Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
*       Hospitality Management                          (Bc., PS, 3) AJ         
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK)           94,4 %               
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                              
*       Kreativní marketing a komunikace                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Literární tvorba                                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Vizuální tvorba                                   (Bc., PS, 3)          
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG)                       99,2 %               
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz                                   
Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr                         
Bakalářské studium                                                              
B1041P040001* Logistika                                (Bc., PS, KS, 3)         
B3713   Logistika                                      (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
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N3713   Logistika                                      (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.                   
(VŠMVV)                                                     100 %               
U Santošky 17 , 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz                                    
Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
B6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                   (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                  (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH)              100 %               
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz                                  
36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                   
Bakalářské studium                                                              
B6503   Gastronomie, hotelnictví a turismus            (Bc., PS, KS, 3)         
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)                  87 %                   
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                     
kód    název programu                         forma studia         
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz             
Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr                     
Bakalářské studium                                                 
B3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B3707  Letový provoz                             (Bc., PS, 3)      
B6702  Mezinárodní teritoriální studia     (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
Navazující magisterské studium                                     
N3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)    
N6702  Mezinárodní teritoriální studia        (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP)      99,3 %            
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz                       
Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 Kč/semestr   
Bakalářské studium                                                 
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
*      Marketingové komunikace                (Bc., PS, KS, 3)     
B6804  Právní specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
*      Marketingové komunikace               (Mgr., PS, KS, 2)     
N6812  Soukromoprávní studia                 (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS,     
a.s. (AMBIS)                                     80,5 %            
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz             
Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 Kč/semestr            
Bakalářské studium                                                 
B6215  Bankovnictví                           (Bc., PS, KS, 3)     
B6813  Bezpečnostní management v regionech    (Bc., PS, KS, 3)     
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
B6214  Regionální rozvoj                      (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
N6214  Regionální rozvoj                      (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS)       71,1 %            
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov , www.vsss.cz             
19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě                      
Bakalářské studium                                                 
B6202  Hospodářská politika a správa          (Bc., PS, KS, 3)     
B6731  Sociální politika a sociální práce     (Bc., PS, KS, 3)     
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.       
(VŠTVS PALESTRA)                                  100 %            
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Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz      
Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok                    
Bakalářské studium                                                 
B7401  Tělesná výchova a sport                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N7401  Tělesná výchova a sport               (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)          99,2 %            
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz                     
 
Foto popis|  
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj 
 

Jak číst následující přehled 
11.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 54    Příloha - Přehled VŠ 

    (Mgr., PS, 2)         

V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech jednotlivých škol a fakult), jejich 
kód (u některých programů je školy neuvedly), formu a délku studia. Stav přehledu je k začátku prosince 2018.  
Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský; MUDr. – doktor medicíny; MDDr. – zubní lékař. PS – prezenční studium; 
KS – kombinované studium; AJ – angličtina; NJ – němčina. 2, 3, 5 – počet let studia; * – takto označené jsou 
nově akreditované programy.  
100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty 
přijatých studentů). Údaje za rok 2018 jsou čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR a týkají se pouze 
občanů ČR.  
 
Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS – KamPoMaturitě.cz.  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                        
kód       název programu                                         forma studia         
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                  
Akademie múzických umění v Praze (AMU)                                                
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz                               
Divadelní fakulta (DAMU)                                                14,6 %        
Karlova 26 , 116 65 Praha 1, www.damu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                    
B8203     Dramatická umění                                  (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
Magisterské studium                                                                   
M8216     Dramatická umění                                          (MgA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8203     Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2) i v AJ   
Filmová a televizní fakulta (FAMU)                                      14,3 %        
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8217     Film, Television and Photography                     (MgA., PS, 2, 3) AJ    
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média      (MgA., PS, 2)     
Hudební a taneční fakulta (HAMU)                                        34,6 %        
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz                              
Bakalářské studium                                                                    
B8201     Hudební umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
B8202     Taneční umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8201     Hudební umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
N8202     Taneční umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)                               17,1 %          
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U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz                                              
Magisterské studium                                                                   
M8206     Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8206     Výtvarná umění                                       (MgA., PS, 3) i v AJ   
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)                                             
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz                                    
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)         94,4 %        
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                    
B4161     Agriculture and Food                                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4154     Ekologické zemědělství                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B4102     Fytotechnika                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4169     Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů           (Bc., PS, KS, 3)    
B4147     Sustainable Use of Natural Resources                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4155     Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu   (Bc., PS, KS, 3)    
B4109     Zahradní a krajinářská architektura                        (Bc., PS, 3)     
B4144     Zahradnictví                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4148     Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova              (Bc., PS, KS, 3)    
B4103     Zootechnika                                             (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                        
N4114     Biotechnologie                                             (Ing., PS, 2)    
N4154     Ekologické zemědělství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
N4102     Fytotechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)   
N4150     Genové technologie a šlechtění                             (Ing., PS, 2)    
N4146     Hodnocení a ochrana půdy                                   (Ing., PS, 2)    
N4145     Kvalita a zpracování zemědělských produktů                 (Ing., PS, 2)    
N4153     Natural Resources and Environment                       (Ing., PS, 2) AJ    
N4170     Ochrana a využívání přírodních zdrojů                   (Ing., PS, KS, 2)   
N4152     Rostlinolékařství                                       (Ing., PS, KS, 2)   
N4149     Rozvoj venkova a zemědělství                           (Ing., PS, KS, 2)    
N4163     Sustainable Agriculture and Food Security               (Ing., PS, 2) AJ    
N4148     Technologie odpadů                                         (Ing., PS, 2)    
N4165     Výživa a potraviny                                         (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                           
kód        název programu                                           forma studia         
N4109      Zahradní a krajinářská architektura                          (Ing., PS, 2)    
N4144      Zahradnictví                                             (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)                                        62,4 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B3341      Dřevařství                                          (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B4132      Lesnictví                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                           
N3301      Dřevařské inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4107      Lesní inženýrství                                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta tropického zemědělství (FTZ)                                        76 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B4106      Tropical Agriculture                                      (Bc., PS, 3) AJ     
B4106      Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N4107      Forestry Engineering                                      (Ing., PS, 2) AJ    
N4157      Tropical Agriculture                                  (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106      Zemědělská specializace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta životního prostředí (FŽP)                                         58,7 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz                                   
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Bakalářské studium                                                                       
*          Environmental Engineering                                 (Bc., PS, 3) AJ     
B3931      Environmentální vědy                                      (Bc., PS, KS, 3)    
*          Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí    
                                                                        (Bc., PS, 3)     
B3915      Krajinářství                                              (Bc., PS, KS, 3)    
B4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N3904      Engineering Ecology                                       (Ing., PS, 2) AJ    
N3931      Environmentální vědy                                         (Ing., PS, 2)    
*          Geographic information systems and Remote                                     
           sensing in Environmental Sciences                         (Ing., PS, 2) AJ    
N1201      Geology                                                   (Ing., PS, 2) AJ    
N3904      Inženýrská ekologie                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N3914      Krajinné inženýrství                                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Ing., PS, 2)    
N4106      Zemědělská specializace                                      (Ing., PS, 2)    
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)                                                  
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B7507      Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                         98,8 %         
Kamýcká 129 , 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B6208      Ekonomika a management                                   (Bc., PS, KS, 3)     
B6202      Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6209      Systémové inženýrství a informatika                       (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                           
N6208      Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202      Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6207      Kvantitativní metody v ekonomice                             (Ing., PS, 2)    
N6209      Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Technická fakulta (TF)                                                      96 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B3909      Procesní inženýrství                                      (Bc., PS, KS, 3)    
B3710      Technika a technologie v dopravě a spojích                (Bc., PS, KS, 3)    
B4106      Zemědělská specializace                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B4101      Zemědělské inženýrství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                            
kód       název programu                                             forma studia         
Navazující magisterské studium                                                            
N3909     Procesní inženýrství                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích                 (Ing., PS, KS, 2)    
N4110     Technology and Environmental Engineering                (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106     Zemědělská specializace                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4101     Zemědělské inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)                                               
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz                     
Fakulta architektury (FA)                                                  80,4 %         
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz                                     
Bakalářské studium                                                                        
B3501     Architektura a urbanismus                                      (Bc., PS, 3)     
*         Design                                                        (BcA., PS, 3)     
*         Krajinářská architektura                                       (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3501     Architektura a urbanismus                           (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
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*         Design                                                  (MgA., PS, 2) i v AJ    
*         Krajinářská architektura                                  (Ing. arch., PS, 2)   
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)                                 64,3 %         
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz                                        
Bakalářské studium                                                                        
B3921     Biomedicínská a klinická technika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3921     Biomedicínská a klinická technika                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta dopravní (FD)                                                      83,8 %         
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                        
B3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechnická (FEL)                                             70,7 %         
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz                                    
Bakalářské studium                                                                        
*         Elektronika a komunikace                                       (Bc., PS, 3)     
*         Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika                             
                                                                         (Bc., KS, 3)     
*         Elektrotechnika, energetika a management                       (Bc., PS, 3)     
*         Kybernetika a robotika                                         (Bc., PS, 3)     
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Bc., PS, 3)     
*         Otevřená informatika                                           (Bc., PS, 3)     
*         Otevřené elektronické systémy                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*         Softwarové inženýrství a technologie                           (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Elektronika a komunikace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Elektrotechnika, energetika a management                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
N3946     Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
*         Kybernetika a robotika                                   (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Ing., PS, 2)    
N3958     Letectví a kosmonautika                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřená informatika                                     (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřené elektronické systémy                                  (Ing., PS, 2)    
Fakulta informačních technologií (FIT)                                       53 %         
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz                                              
Bakalářské studium                                                                        
B1801     Informatika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N1801     Informatika                                           (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)                              79,3 %         
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3913     Aplikace přírodních věd                                        (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3913     Aplikace přírodních věd                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Fakulta stavební (FSV)                                                     74,6 %         
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz                               
Bakalářské studium                                                                        
          Architektura a stavitelství                                   (Bc., PS, 4)      
          Civil Engineering                                           (Bc., PS, 4) AJ     
          Geodézie a kartografie                                         (Bc., PS, 3)     
          Stavební inženýrství                                           (Bc., PS, 4)     
          Stavitelství                                                   (Bc., PS, 4)     
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Navazující magisterské studium                                                            
          Architektura a stavitelství                              (Ing. arch., PS, 2)    
          Budovy a prostředí                                           (Ing., PS, 1,5)    
          Civil Engineering                                         (Ing., PS, 1,5) AJ    
          Geodézie a kartografie                                         (Ing., PS, 2)    
          Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojní (FS)                                                       78,7 %         
Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3943     Mechatronika                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B2341     Strojírenství                                         (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2342     Teoretický základ strojního inženýrství               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2343     Výroba a ekonomika ve strojírenství                        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Aplikované vědy ve strojním inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt         
kód název programu        forma studia     
 
*     Automatizační a přístrojová technika (Ing., PS, KS, 2)      
*     Dopravní a transportní technika      (Ing., PS, KS, 2)      
*     Energetika a procesní inženýrství    (Ing., PS, KS, 2)      
N3946 Inteligentní budovy                  (Ing., PS, KS, 2)      
N3951 Jaderná energetická zařízení         (Ing., PS, KS, 2)      
N3958 Letectví a kosmonautika              (Ing., PS, KS, 2)      
N2307 Master of Automotive Engineering      (Ing., PS, 2) AJ      
      Průmysl 4.0                             (Ing., PS, 2)       
*     Řízení průmyslových systémů          (Ing., PS, KS, 2)      
N2301 Strojní inženýrství               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*     Výrobní inženýrství                  (Ing., PS, KS, 2)          
 
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)                                                   
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                                  (Bc., PS, 3) i v AJ   
B7507     Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
          Projektové řízení inovací                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)                                        
Beethovenova 2, 662 15   Brno, www.jamu.cz                                              
Divadelní fakulta (DIFA)                                                  24,2 %        
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                      
B8203     Dramatická umění                                         (BcA., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                     
M8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 2)     
Hudební fakulta (HF)                                                      56,2 %        
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
B8201     Hudební umění                                   (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ      
 
Navazující magisterské studium      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                        
kód    název programu                          forma studia           
N8201  Hudební umění                       (MgA., PS, 2) i v AJ, NJ   
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)                     
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz             
Ekonomická fakulta (EF)                             71,2 %            
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1103  Aplikovaná matematika                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6208  Ekonomika a management                   (Bc., PS, KS, 3)      
B6202  Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, KS, 3)      
B6209  Systémové inženýrství a informatika  (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management                  (Ing., PS, KS, 2)      
N62237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) AJ      
N6209  Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, 2)       
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)              76,2 %            
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz                        
Bakalářské studium                                                    
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B4103  Zootechnika                              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4106  Zemědělská specializace              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4103  Zootechnika                             (Ing., PS, KS, 2)      
Filozofická fakulta (FF)                            78,5 %            
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz               
Bakalářské studium                                                    
B7109  Archeologie                                (Bc., PS, 3)        
*      Dějiny umění                               (Bc., PS, 3)        
B7310  Filologie                                  (Bc., PS, 3)        
B7105  Historické vědy                            (Bc., PS, 3)        
B6107  Humanitní studia                           (Bc., PS, 3)        
B8109  Obecné teorie a dějiny umění a kultury     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N7109  Archeologie                                (Mgr., PS, 2)       
*      Dějiny umění a vizuální studia             (Mgr., PS, 2)       
N7310  Filologie                                  (Mgr., PS, 2)       
N7105  Historické vědy                            (Mgr., PS, 2)       
N6107  Humanitní studia                           (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
Pedagogická fakulta (PF)                            58,4 %            
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1301  Geografie                                  (Bc., PS, 3)        
B7701  Psychologie                                (Bc., PS, 3)        
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B7506  Speciální pedagogika                       (Bc., PS, 3)        
B7401  Tělesná výchova a sport                    (Bc., PS, 3)        
Magisterské studium                                                   
M7503  Učitelství pro základní školy              (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                        
N7401  Tělesná výchova a sport                    (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N7503  Učitelství pro základní školy           (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505  Vychovatelství                             (Mgr., PS, 2)       
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                        73,2 %            
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz             
Bakalářské studium                                                    
B1802  Aplikovaná informatika                  (Bc., PS, 3) i v AJ    
B1103  Aplikovaná matematika                      (Bc., PS, 3)        
B1513  Biofyzika                                  (Bc., PS, 3)        
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B1406  Biochemistry                             (Bc., PS, 3) AJ       
B1501  Biologie                                   (Bc., PS, 3)        
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B2612  Elektrotechnika a informatika            (Bc., PS, KS, 3)      
B1701  Fyzika                                     (Bc., PS, 3)        
B1407  Chemie                                     (Bc., PS, 3)        
B1101  Informatika                                (Bc., PS, 3)        
B1801  Matematika                                 (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N1802  Aplikovaná informatika                     (Mgr., PS, 2)       
N1513  Biofyzika                                  (Mgr., PS, 2)       
N1406  Biochemie                              (Mgr., PS, 2) i v AJ    
N1501  Biologie                                   (Mgr., PS, 2)       
N1507  Botanika                                   (Mgr., PS, 2)       
N1701  Fyzika                                     (Mgr., PS, 2)       
N1407  Chemie                                     (Mgr., PS, 2)       
N1101  Matematika                                 (Mgr., PS, 2)       
N1801  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N1502  Zoologie                               (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Teologická fakulta (TF)                             90,7 %            
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz                     
Bakalářské studium                                                    
B6101  Filozofie                                (Bc., PS, KS, 3)      
B7501  Pedagogika                               (Bc., PS, KS, 3)      
B7508  Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)      
B6141  Teologie                                 (Bc., PS, KS, 3)      
B7505  Vychovatelství                           (Bc., PS, KS, 3)      
Magisterské studium                                                   
M6141  Teologie                                   (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
N6101 Filozofie                            (Mgr., PS, 2)       
N7502 Sociální práce                    (Mgr., PS, KS, 2)      
N6141 Teologie                          (Mgr., PS, KS, 2)      
N7504 Učitelství pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505 Vychovatelství                    (Mgr., PS, KS, 2)      
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)             75,2 %            
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz  
Bakalářské studium                                             
B2825 Ochrana obyvatelstva               (Bc., PS, KS, 3)      
B5341 Ošetřovatelství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B5349 Porodní asistence                  (Bc., PS, KS, 3)      
B5342 Rehabilitace                       (Bc., PS, KS, 3)      
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)      
B5345 Specializace ve zdravotnictví      (Bc., PS, KS, 3)      
B5347 Veřejné zdravotnictví                (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                 
N2825 Ochrana obyvatelstva              (Mgr., PS, KS, 2)      
N5341 Ošetřovatelství                   (Mgr., PS, KS, 2)      
N5342 Rehabilitace                      (Mgr., PS, KS, 2)      
N5347 Veřejné zdravotnictví                (Mgr., PS, 2)       
Zemědělská fakulta (ZF)                      78,9 %            
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz        
Bakalářské studium                                             
B4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
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B4131 Zemědělství                        (Bc., PS, KS, 3)      
B4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                 
N4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
N4101 Zemědělské inženýrství             (Bc., PS, KS, 3)      
N4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Masarykova univerzita (MU)                                     
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz                
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)             40,8 %                
 
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód        název programu                                          forma studia         
Bakalářské studium                                                                      
*          Ekonomie                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací        (Bc., KS, 3)     
*          Finance                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
*          Finance a právo                                             (Bc., PS, 3)     
*          Hospodářská politika                                        (Bc., PS, 3)     
*          Podniková ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)    
*          Podniková informatika                                       (Bc., PS, 3)     
*          Regionální rozvoj a cestovní ruch                        (Bc., PS, KS, 3)    
*          Veřejná ekonomika a správa                               (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Ekonomie                                               (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Finance                                            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Hospodářská politika                                        (Ing., PS, 2)    
*          Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                   (Ing., PS, 2)    
*          Matematické a statistické metody v ekonomii                 (Ing., PS, 2)    
*          Podniková ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Regionální rozvoj a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
*          Veřejná ekonomika a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta informatiky (FI)                                                 53,6 %         
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
*          Informatika                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Informatika ve vzdělávání                                   (Bc., PS, 3)     
*          Programování a vývoj aplikací                               (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Řízení softwarových systémů a služeb                       (Mgr., PS, 2)     
*          Teoretická informatika                                     (Mgr., PS, 2)     
*          Učitelství informatiky pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)     
*          Umělá inteligence a zpracování dat                         (Mgr., PS, 2)     
*          Vizuální informatika                                       (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sociálních studií (FSS)                                          37,4 %         
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz                                                
Bakalářské studium                                                                      
*          Bezpečnostní a strategická studia                           (Bc., PS, 3)     
*          Environmentální studia                                      (Bc., PS, 3)     
*          Evropská studia                                             (Bc., PS, 3)     
*          Mediální studia a žurnalistika                              (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy                                          (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy a evropská politika                      (Bc., PS, 3)     
*          Politologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Psychologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Sociální antropologie                                       (Bc., PS, 3)     
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*          Sociální práce                                           (Bc., PS, KS, 3)    
*          Sociologie                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Veřejná a sociální politika a lidské zdroje                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Bezpečnostní a strategická studia                          (Mgr., PS, 2)     
*          Energetická bezpečnost                                  (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Environmentální studia                                     (Mgr., PS, 2)     
*          European Politics                                          (Mgr., PS, 2)     
*          Evropská studia                                            (Mgr., PS, 2)     
*          Evropské vládnutí                                       (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Joint Master Programme in International Relations:                           
           Europe from the Visegrad Perspective                    (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Konfliktní a demokratická studia                         (Mgr., PS, 2) AJ    
*          Kulturní sociologie                                     (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Mezinárodní vztahy                                         (Mgr., PS, 2)     
*          Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Politologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Sociální práce                                          (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Sociologie                                                 (Mgr., PS, 2)     
*          Společný mezinárodní program kulturní sociologie        (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Veřejná politika a lidské zdroje                           (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sportovních studií (FSPS)                                        38,5 %         
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
*          Osobní a kondiční trenér                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)     
*          Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek         (Mgr., KS, 2)     
*          Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie              (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Management sportu                                       (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                   70 %         
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                      
*          Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/                
           Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/                                      
           Španělský jazyk a literatura                                (Bc., PS, 3)     
*          Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/                                
           Polská/Ruská/Ukrajinská studia                              (Bc., PS, 3)     
*          Archeologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Archivnictví                                                (Bc., PS, 3)     
*          Baltistika                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny starověku                                            (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny umění                                                (Bc., PS, 3)     
*          Divadelní studia                                            (Bc., PS, 3)     
*          Estetika                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Etnologie                                                (Bc., PS, KS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
*          Filozofie                                                   (Bc., PS, KS, 3)  
B7310      Filologie                                                       (Bc., PS, 3)  
*          Historie                                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*          Hudební věda                                                (Bc., PS, KS, 3)  
*          Informační studia a knihovnictví                            (Bc., PS, KS, 3)  
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*          Japanistika                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Klasická archeologie                                            (Bc., PS, 3)  
*          Muzeologie                                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Obecná jazykověda                                               (Bc., PS, 3)  
*          Obecná teorie a dějiny umění a kultury                      (Bc., PS, KS, 3)  
*          Pedagogika                                                      (Bc., PS, 3)  
*          Počítačová lingvistika                                          (Bc., PS, 3)  
*          Pomocné vědy historické                                         (Bc., PS, 3)  
*          Psychologie                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Religionistika                                              (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sdružená uměnovědná studia                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sociální pedagogika a poradenství                               (Bc., PS, 3)  
*          Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury               (Bc., PS, KS, 3)  
*          Teorie interaktivních médií                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*          Vietnamistika                                                   (Bc., PS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                           
*          Andragogika                                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Archivnictví                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský jazyk a literatura (Mgr., PS, 2)  
*          Čínská/Ruská studia                                            (Mgr., PS, 2)  
*          Dějiny umění                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Etnologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7310      Filologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N6101      Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
*          Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7105      Historické vědy                                                (Mgr., PS, 2)  
*          Historie                                                       (Mgr., PS, 2)  
*          Informační studia a knihovnictví                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Literatura a mezikulturní komunikace                                              
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                       
kód       název programu                                          forma studia       
*         Nordistika - odbornost pro praxi                           (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                  (Mgr., PS, KS, 2)  
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Počítačová lingvistika                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Pomocné vědy historické                                    (Mgr., PS, 2)   
*         Překladatelství románských a germánských jazyků            (Mgr., PS, 2)   
*         Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Religionistika                                             (Mgr., PS, 2)   
*         Slavistika                                                 (Mgr., PS, 2)   
*         Sociální pedagogika a poradenství                          (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                   25,6 %       
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz                                         
Bakalářské studium                                                                   
*         Dentální hygiena                                            (Bc., PS, 3)   
*         Fyzioterapie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                    (Bc., PS, 3)   
*         Nutriční terapie                                            (Bc., PS, 3)   
*         Optika a optometrie                                         (Bc., PS, 3)   
*         Ortoptika                                                   (Bc., PS, 3)   
B5341     Ošetřovatelství                                             (Bc., PS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                           (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)   
*         Zdravotnické záchranářství                                  (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M5103     Všeobecné lékařství                                 (MUDr., PS, 6) i v AJ  
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M5111     Zubní lékařství                                     (MDDr., PS, 5) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                       
*         Intenzivní péče                                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Optometrie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                              (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                               51,7 %       
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz                                               
Bakalářské studium                                                                   
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/  
          Hudební výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/                           
          Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/                   
          Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/           
          Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a vizuální tvorba/                      
          Zeměpis se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., PS, KS, 3)  
B0231A090003*    Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost           (Bc., PS, 3)   
*         Logopedie                                                (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                               (Bc., PS, KS, 3)  
B7531     Předškolní a mimoškolní pedagogika                       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Sociální pedagogika a volný čas                             (Bc., PS, 3)   
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)  
B7505     Vychovatelství                                              (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                       
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
N7504     Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, KS, 2)  
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                                 45,9 %       
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                   
*         Mezinárodněprávní obchodní studia                           (Bc., KS, 3)   
*         Obchodněprávní studia                                                      
                                                                      (Bc., KS, 3)   
*         Teorie a praxe trestního a správního procesu                (Bc., KS, 3)   
*         Veřejná správa                                              (Bc., KS, 3)   
*         Vyšší justiční úředník                                      (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
*         Právo a právní věda                                        (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Veřejná správa                                             (Mgr., KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                              74 %       
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                   
*         Antropologie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Biochemie                                                   (Bc., PS, 3)   
*         Ekologická a evoluční biologie                              (Bc., PS, 3)   
*         Experimentální a molekulární biologie                       (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika - nanotechnologie                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Geografie a kartografie                                     (Bc., PS, 3)   
*         Geologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Chemie                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3)   
*         Lékařská genetika a molekulární diagnostika                 (Bc., PS, 3)   
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Bc., PS, 3)   
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*         Matematika                                                  (Bc., PS, 3)   
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Antropologie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Aplikovaná geografie a geoinformatika                      (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná matematika                                      (Mgr., PS, 2)   
*         Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
          - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika   (Mgr., PS, 2)     
*         Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)     
*         Biologie člověka                                            (Mgr., PS, 2)     
*         Botanika                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie rostlin                             (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie živočichů a imunologie              (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzická geografie                                           (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
N1701     Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Geoenvironmentální rizika a sanace                      (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Geografická kartografie a geoinformatika                    (Mgr., PS, 2)     
*         Geologie                                                (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2)     
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Mgr., PS, 2)     
*         Matematika                                                  (Mgr., PS, 2)     
*         Mikrobiologie                                               (Mgr., PS, 2)     
*         Molekulární biologie a genetika                             (Mgr., PS, 2)     
*         Ochrana přírody                                             (Mgr., PS, 2)     
*         Radiologická fyzika                                         (Mgr., PS, 2)     
*         Sociální geografie a regionální rozvoj                      (Mgr., PS, 2)     
*         Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/                    
          matematiky pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)     
*         Zoologie                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Mgr., PS, 2)     
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)                                                   
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz                            
Agronomická fakulta (AF)                                                   86 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B4112     Agrobiologie                                             (Bc., PS, KS, 3)     
B2901     Chemie a technologie potravin                                (Bc., PS, 3)     
B4152     Rostlinolékařství                                            (Bc., PS, 3)     
B2826     Technologie odpadů                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B4106     Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
B4103     Zootechnika                                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4102     Fytotechnika                                                (Ing., PS, 2)     
N2901     Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, 2)     
N4152     Rostlinolékařství                                           (Ing., PS, 2)     
N2826     Technologie odpadů                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N4106     Zemědělská specializace                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4101     Zemědělské inženýrství                                      (Ing., PS, 2)     
N4103     Zootechnika                                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)              70,3 %         
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz              
Bakalářské studium                                                                      
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B6702     Mezinárodní teritoriální studia                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6214     Regionální rozvoj                                       (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6702     Mezinárodní teritoriální studia                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N6214     Regionální rozvoj                                      (Ing., PS, 2) i v AJ   
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)                                                 
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)     
B4156     Technické znalectví a pojišťovnictví                     (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4160     Technické znalectví a expertní inženýrství                  (Ing., KS, 2)     
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)                                       97,6 %         
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
B4166     Arboristika                                              (Bc., PS, KS, 3)     
B8213     Design nábytku                                               (Bc., PS, 3)     
B3341     Dřevařství                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B3915     Krajinářství                                                 (Bc., PS, 3)     
B4132     Lesnictví                                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3302     Nábytek                                                      (Bc., PS, 3)     
B3305     Stavby na bázi dřeva                                         (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8213     Design nábytku                                              (Ing., PS, 2)     
N3301     Dřevařské inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4158     European Forestry                                         (Ing., PS, 2) AJ    
N3914     Krajinné inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
N4107     Lesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)    
N3303     Nábytkové inženýrství                                       (Ing., PS, 2)     
N3305     Stavby na bázi dřeva                                        (Ing., PS, 2)     
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                        92,1 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202     Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B3902     Inženýrská informatika                                       (Bc., PS, 3)     
B6209     Systémové inženýrství a informatika                     (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6208     Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3902     Inženýrská informatika                                      (Ing., PS, 2)     
N6209     Systémové inženýrství a informatika                    (Ing., PS, 2) i v AJ   
Zahradnická fakulta (ZF)                                                 72,9 %         
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
Bakalářské studium                                                                
B4171     Floristická tvorba                                    (Bc., PS, KS, 3)  
          Realizace a správa zeleně                             (Bc., PS, KS, 3)  
          Krajinářská architektura                                 (Bc., PS, 4)   
B4108     Zahradnické inženýrství                               (Bc., PS, KS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                    
N4168     Horticultural Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ  
N4109     Zahradní a krajinářská architektura                      (Ing., PS, 2)  
N4108     Zahradnické inženýrství                              (Ing., PS, KS, 2)  
Ostravská univerzita (OU)                                                         
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz                                       
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Fakulta sociálních studií (FSS)                                      37,1 %       
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                
B6731     Sociální politika a sociální práce                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Zdravotně-sociální péče                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N6731     Sociální politika a sociální práce                  (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Zdravotně-sociální péče a rehabilitace                  (Mgr., KS, 2)   
Fakulta umění (FU)                                                     47 %       
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                
B8201     Hudební umění                                           (BcA., PS, 3)   
B8206     Výtvarná umění                                          (BcA., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N8201     Hudební umění                                          (MgA., PS, 2)    
N8206     Výtvarná umění                                         (MgA., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                             43,9 %       
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3)  
*         Český jazyk a literatura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Dějiny umění                                             (Bc., PS, 3)   
*         English Philology                                     (Bc., PS, 3) AJ   
*         Filozofie                                             (Bc., PS, KS, 3)  
*         Historie                                                 (Bc., PS, 3)   
*         Latinský jazyk a kultura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Psychologie                                              (Bc., PS, 3)   
*         Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*         Základy společenských věd                                (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie   (Mgr., PS, 2)   
*         Český jazyk a literatura                                (Mgr., PS, 2)   
*         Čeština pro cizince                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Dějiny umění                                            (Mgr., PS, 2)   
*         English Philology                                    (Mgr., PS, 2) AJ   
*         Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Historie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Latinský jazyk a kultura středověku                     (Mgr., PS, 2)   
*         Středoevropská historická studia se zaměřením na české,                 
          polské a slovenské dějiny                               (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                28,7 %       
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                
B5341     Ošetřovatelství                                       (Bc., PS, KS, 3)  
B5349     Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                         (Bc., PS, KS, 3)  
B5347     Veřejné zdravotnictví                                    (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                               
M5103     Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                    
N5341     Ošetřovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N5347     Veřejné zdravotnictví                                   (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                            34,8 %       
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz                       
Bakalářské studium                                                                
*         Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/       
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          Matematika/Občanská výchova/Odborné předměty/Psychologie/               
          Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke zdraví/    
          Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy                     
          a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                            (Bc., PS, KS, 3)  
B7507     Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)  
B7506     Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
B7401     Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
M7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
N7507     Specializace v pedagogice                           (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506     Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro 2. stupeň ZŠ                         (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
N7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501     Vychovatelství                                      (Mgr., PS, KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                         54,2 %       
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná informatika                                (Bc., PS, KS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                              
kód       název programu                                               forma studia         
*         Biologie                                                          (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                      (Bc., PS, 3)    
*         Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
*         Geografie                                                         (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                            (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                       (Bc., PS, 3)    
*         Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1702     Aplikovaná fyzika                                                (Mgr., PS, 2)    
*         Biologie                                                         (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                     (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                        (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                           (Mgr., PS, 2)    
N1801     Informatika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
*         Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., PS, 2)    
Slezská univerzita v Opavě (SU)                                                             
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz                                                 
Fakulta veřejných politik (FVP)                                               72,3 %        
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                          
B5341     Ošetřovatelství                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B6731     Sociální politika a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                     (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N6731     Sociální politika a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF)                                      64,5 %        
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                          
B1702     Aplikovaná fyzika                                                 (Bc., PS, 3)    
B1802     Aplikovaná informatika                                        (Bc., PS, KS, 3)    
B7109     Archeologie                                                       (Bc., PS, 3)    
B8203     Dramatická umění                                                 (BcA., PS, 3)    
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B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média             (BcA., KS, 3)    
B7310     Filologie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B6503     Gastronomie, hotelnictví a turismus                               (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                                   (Bc., PS, 3)    
B7201     Informační studia a knihovnictví                              (Bc., PS, KS, 3)    
B1801     Informatika                                                   (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N7109     Archeologie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N8203     Dramatická umění                                                (MgA., PS, 2)     
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média            (MgA., KS, 2)     
N7310     Filologie                                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N1701     Fyzika                                                     (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7106     Historická studia                                                (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                                  (Mgr., PS, 2)    
N7201     Informační studia a knihovnictví                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                                (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7504     Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., KS, 2)    
Matematický ústav v Opavě (MÚ)                                                              
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                          
B1101     Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1101     Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)                                            82 %        
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                          
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Bc., PS, 3)    
*         Cestovní ruch a turismus                                          (Bc., PS, 3)    
B6208     Ekonomika a management                                        (Bc., PS, KS, 3)    
*         Finance a účetnictví                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6202     Hospodářská politika a správa                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B6209     Systémové inženýrství a informatika                           (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Ing., PS, 2)   
N6208     Ekonomika a management                                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                                 (Ing., PS, KS, 2)   
*         Manažerská informatika                                        (Ing., PS, KS, 2)   
Technická univerzita v Liberci (TUL)                                                        
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz                                             
Ekonomická fakulta (EF)                                                       86,8 %        
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz                                         
Bakalářské studium                                                                          
B6208     Ekonomika a management                                            (Bc., PS, 3)    
*         Podniková ekonomika                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B6209     Systémové inženýrství a informatika                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                              
          Hospodářská politika v globálním prostředí                       (Ing., PS, 2)    
          Podniková ekonomika                                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6209     Systémové inženýrství a informatika                               (Ing., PS, 2)   
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)                 80,6 %        
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                          
B3901     Aplikované vědy v inženýrství                                     (Bc., PS, 3)    
B0613A140005*     Informační technologie                                    (Bc., PS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód     název programu                                 forma studia           
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B0714A270001* Mechatronika                                (Bc., PS, 3)        
B0719A130001* Nanotechnologie                             (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3901   Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, 2)       
N2612   Elektrotechnika a informatika                     (Ing., PS, 2)       
        Mechatronics                                    (Ing., PS, 2) AJ      
N0719A270001* Nanotechnologie                             (Ing., PS, 2)       
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)           73,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B7310   Filologie                                         (Bc., PS, 3)        
B1701   Fyzika                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1301   Geografie                                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7106   Historická studia                                 (Bc., PS, 3)        
B1407   Chemie                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1801   Informatika                                    (Bc., PS, KS, 3)       
B1101   Matematika                                     (Bc., PS, KS, 3)       
B7508   Sociální práce                                    (Bc., KS, 3)        
B7507   Specializace v pedagogice                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7506   Speciální pedagogika                           (Bc., PS, KS, 3)       
B7401   Tělesná výchova a sport                           (Bc., PS, 3)        
B7505   Vychovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)       
Magisterské studium                                                           
M7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 5)       
Navazující magisterské studium                                                
N1103   Aplikovaná matematika                            (Mgr., PS, 2)        
N1701   Fyzika                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N7105   Historické vědy                                  (Mgr., PS, 2)        
N1407   Chemie                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N1101   Matematika                                    (Mgr., PS, KS, 2)       
N7508   Sociální práce                                (Mgr., PS, KS, 2)       
N7506   Speciální pedagogika                          (Mgr., PS, KS, 2)       
N7401   Tělesná výchova a sport                          (Mgr., PS, 2)        
N7504   Učitelství pro střední školy                  (Mgr., PS, KS, 2)       
N7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 2)       
N7505   Vychovatelství                                   (Mgr., PS, 2)        
Fakulta strojní (FS)                                         100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B2301   Strojní inženýrství                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N2301   Strojní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta textilní (FT)                                       98,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B3107   Textil                                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N3957   Průmyslové inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N3106   Textilní inženýrství                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta umění a architektury (FA)                             50 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3501   Architektura a urbanismus                         (Bc., PS, 4)        
B8208   Design                                           (BcA., PS, 4)        
B8206   Výtvarná umění                                   (BcA., PS, 4)        
Navazující magisterské studium                                                
N3501   Architektura a urbanismus                 (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
N8208   Design                                           (MgA., PS, 2)        
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N8206   Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)        
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                          100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3944   Biomedicínská technika                            (Bc., PS, 3)        
B5341   Ošetřovatelství                                (Bc., PS, KS, 3)       
B5345   Specializace ve zdravotnictví                     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3963   Biomedicínské inženýrství                         (Ing., PS, 2)       
Univerzita Hradec Králové (UHK)                                               
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz                        
Fakulta informatiky a managementu (FIM)                     67,1 %            
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B1802   Aplikovaná informatika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6208   Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)       
B0688A140001* Informační management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N1802   Aplikovaná informatika                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N0688A140001* Informační management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N6209   Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Filozofická fakulta (FF)                                    74,3 %            
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz                     
Bakalářské studium                                                            
B0222A120009* Archeologie                                 (Bc., PS, 3)        
B6101   Filozofie                                         (Bc., PS, 3)        
B0222A120001* Historické vědy                          (Bc., PS, KS, 3)       
B7105   Historické vědy                                   (Bc., PS, 3)        
B6701   Politologie                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B0923P240001* Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)       
*       Sociologie                                        (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                              
kód      název programu                                 forma studia        
B3928    Technická podpora humanitních věd               (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N7109    Archeologie                                       (Mgr., PS, 2)    
N0223A100001* Filozofie                                    (Mgr., PS, 2)    
N7105    Historické vědy                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N0222A120001* Historie                                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702    International Area Studies                     (Mgr., PS, 2) AJ    
N0223A100002* Philosophy                                (Mgr., PS, 2) AJ    
N6701    Politologie                                    (Mgr., PS, KS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                     56,4 %        
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz                      
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7507    Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7506    Speciální pedagogika                            (Bc., PS, KS, 3)   
B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy              (Bc., PS, KS, 3)   
B7505    Vychovatelství                                  (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                         
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol  (Mgr., PS, KS, 5)   
M7503    Učitelství pro základní školy                  (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                              
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením                     
              na děti se speciálními potřebami          (Mgr., PS, KS, 2)   
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N7507    Specializace v pedagogice                      (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504    Učitelství pro střední školy                      (Mgr., PS, 2)    
N7503    Učitelství pro základní školy                     (Mgr., PS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                  69,7 %        
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B1501    Biologie                                           (Bc., PS, 3)    
*        Biologie a ekologie                                (Bc., PS, 3)    
*        Finanční a pojistná matematika                     (Bc., PS, 3)    
B1701    Fyzika                                          (Bc., PS, KS, 3)   
*        Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)   
*        Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1407    Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1101    Matematika                                         (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                              
N1501    Biologie                                          (Mgr., PS, 2)    
*        Biologie a ekologie                               (Mgr., PS, 2)    
N1701    Fyzika                                         (Mgr., PS, KS, 2)   
*        Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1407    Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1101    Matematika                                        (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)                 
 Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz                      
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                             72,8 %        
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz                        
Bakalářské studium                                                          
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)   
B6202    Hospodářská politika a správa                   (Bc., PS, KS, 3)   
B6731    Sociální politika a sociální práce              (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, 2)    
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                            82 %         
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B3907    Energetika                                      (Bc., PS, KS, 3)   
B3911    Materiálové vědy                                   (Bc., PS, 3)    
B2303    Strojírenská technologie                        (Bc., PS, KS, 3)   
B2341    Strojírenství                                   (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N3907    Energetika                                     (Ing., PS, KS, 2)   
N3911    Materiálové vědy                                  (Ing., PS, 2)    
N2341    Strojírenská technologie                       (Ing., PS, KS, 2)   
N2341    Strojírenství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta umění a designu (FUD)                                  56 %         
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B8206    Výtvarná umění                                    (BcA., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                              
*        Design                                           (MgA., PS, 2)     
*        Výtvarná umění                               (MgA., PS, 2) i v AJ  
N8206    Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)     
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                           68,4 %        
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz                       
Bakalářské studium                                                          
B5341    Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)   
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B5349    Porodní asistence                                  (Bc., PS, 3)    
B5345    Specializace ve zdravotnictví                   (Bc., PS, KS, 3)   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                             81,9 %        
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B1601    Ekologie a ochrana prostředí                    (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                   (Ing., PS, KS, 2)   
Filozofická fakulta (FF)                                      92,8 %            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz                                       
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6101     Filozofie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6107     Humanitní studia                                             (Bc., PS, 3)    
B6701     Politologie                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7310     Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107     Humanitní studia                                            (Mgr., PS, 2)    
N0231A090012*    Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2)    
N6701     Politologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
Pedagogická fakulta (PDF)                                                70,5 %        
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz                                     
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)    
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B7401     Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)    
M7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7507     Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, KS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7401     Tělesná výchova a sport                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)    
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             81,7 %        
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B1702     Aplikovaná fyzika                                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1802     Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1501     Biologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                  (Bc., PS, 3)    
B1101     Matematika                                                   (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1501     Biologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N1701     Fyzika                                             (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
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N1101     Matematika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N3942     Nanotechnologie                                        (Mgr., PS, 2) i v AJ  
Univerzita Karlova (UK)                                                                
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz                                          
1. lékařská fakulta (1. LF)                                              35,1 %        
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B0910P36A3* Adiktologie                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B0915P36A9* Ergoterapie                                                (Bc., PS, 3)    
B0910P36A12* Nutriční terapie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                            (Bc., PS, 3)    
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0911A35A14*     Dentistry                                       (MDDr., PS, 5) AJ     
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
M0911A35A13*     Zubní lékařství                                    (MDDr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                         
N0910A36A8   Adiktologie                                              (Mgr., KS, 2)    
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., KS, 2)    
2. lékařská fakulta (2. LF)                                                18 %        
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                     
B0915P36A362*    Fyzioterapie                                          (Bc., PS, 3)    
B0913P36A488*    Pediatrické ošetřovatelství                           (Bc., KS, 3)    
B0913P36A489*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2)    
3. lékařská fakulta (3. LF)                                              21,3 %        
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz                                             
Bakalářské studium                                                                     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
B0913P36A687*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N0913P36A667*    Intenzivní péče                                      (Mgr., PS, 2)    
Evangelická teologická fakulta (ETF)                                     61,5 %        
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                     
B0923P24A730*    Pastorační a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)    
B6141     Teologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                                forma studia        
N0221A10A498*      Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika     (Mgr., PS, KS, 2)    
N6141      Teologie                                                (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studií (FHS)                                                63,2 %       
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz                                                   
Bakalářské studium                                                                           
B0288A120001*      Liberal Arts and Humanities                            (Bc., PS, 3) AJ    
B0288A25A36*       Studium humanitní vzdělanosti                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0314A25A46*       Antropologická studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0222A120002*      Dějiny moderní evropské kultury                          (Mgr., PS, 2)    
N0232A18A65*       Elektronická kultura a sémiotika                         (Mgr., PS, 2)    
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N0223A10A49*       Filosofie v kontextu humanitních věd                     (Mgr., PS, 2)    
N6101      Filozofie                                                     (Mgr., PS, 2) NJ    
N0314A250002*      Historical Sociology                                  (Mgr., PS, 2) AJ    
N0314A250001*      Historická sociologie                                (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107      Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N6107      Humanitní studia                                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N0929A24A51*       Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických                          
                   organizacích                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0521A25A44*       Sociální a kulturní ekologie                             (Mgr., PS, 2)    
Fakulta sociálních věd (FSV)                                                    37,8 %       
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz                                     
Bakalářské studium                                                                           
B0312A20A136*      Česko-německá studia                                       (Bc., PS, 3)   
B6201      Ekonomické teorie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ  
B0388A18A140*      Komunikační studia                                         (Bc., PS, 3)   
B0312A20A125*      Politics, Philosophy and Economics                     (Bc., PS, 3) AJ    
B0312A20A123*      Politologie a mezinárodní vztahy                           (Bc., PS, 3)   
B0312A20A124*      Politologie a veřejná politika                             (Bc., PS, 3)   
B0314A25A138*      Sociologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B0314A25A137*      Sociologie a sociální politika                             (Bc., PS, 3)   
B0312A20A126*      Teritoriální studia                                   (Bc., PS, DS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                               
N0312A20A147*      Balkan, Eurasian and Central European Studies         (Mgr., PS, 2) AJ    
N6201      Ekonomické teorie                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A151*      European Politics and Society:                                            
                   Vaclav Havel Joint Master Programme                      (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A144*      Geopolitical Studies                                     (Mgr., PS, 2)    
N0312A25A143*      International Economic and Political Studies             (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A148*      Master in Area Studies                                   (Mgr., PS, 2)    
N7202      Mediální a komunikační studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0388A18A154*      Mediální studia                                          (Mgr., DS, 2)    
N0312A20A150*      Německá a středoevropská studia /                                         
                   Deutsche und Mitteleuropäische Studien                   (Mgr., PS, 2)    
N6701      Politologie                                                 (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A142*      Politologie                                              (Mgr., PS, 2)    
N0314A25A155*      Society, Communication and Media                         (Mgr., PS, 2)    
N6703      Sociologie                                              (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N0312A20A145*      Teritoriální studia                                      (Mgr., PS, 2)    
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)                                         36,5 %       
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0114A28A20*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                              (Bc., PS, KS, 3)   
B1014A280005*      Coach                                                  (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A694*      Fitness Coach                                          (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A689*      Kondiční trenér                                        (Bc., PS, KS, 3)   
B0011A28A23*       Management tělesné výchovy a sportu                        (Bc., PS, 3)   
B5345      Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B0114A30A98*       Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání    (Bc., PS, KS, 3)    
B1014A28A688*      Trenér                                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B0114A28A27*       Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport                             
                   se zaměřením na vzdělávání                                                
                                                                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0114A28A24*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N0011A28A26*       Management tělesné výchovy a sportu                      (Mgr., PS, 2)    
N0223A28A134*      Master of Arts in Sports Ethics and Integrity         (Mgr., PS, 2) AJ    
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N5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0114A30A29*       Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A100*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A133*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy          (Mgr., PS, 2) AJ    
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF)                                    78,3 %       
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz                           
Bakalářské studium                                                                           
B0914A36A106*      Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví               (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                         (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                               
N5207      Zdravotnická bioanalytika                                        (Mgr., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                        35,5 %       
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0111A19A331*      Andragogika a personální řízení                            (Bc., PS, 3)   
B7311      Anglistika - amerikanistika                                        (Bc., PS, 3)   
B0222A12A329*      Archeologie pravěku a středověku                           (Bc., PS, 3)   
B0220A09A333*      Blízkovýchodní studia                                      (Bc., PS, 3)   
B0231A090001*      Bohemistika pro cizince                                    (Bc., PS, 3)   
B0232A090001*      Český jazyk a literatura                                   (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód       název programu                                        forma studia        
B7312     Čeština v komunikaci neslyšících                           (Bc., PS, 3)   
B0223A32A337*    Estetika                                            (Bc., PS, 3)   
B0220A25A341*    Etnologie a kulturní antropologie                   (Bc., PS, 3)   
B7310     Filologie                                                  (Bc., PS, 3)   
B0220A09A332*    Hebraistika a židovská studia                       (Bc., PS, 3)   
B7105     Historické vědy                                            (Bc., PS, 3)   
B0222A12A321*    Historie                                            (Bc., PS, 3)   
B7201     Informační studia a knihovnictví                       (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A09A322*    Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení        (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6701     Politologie                                                (Bc., PS, 3)   
B7313     Překladatelství a tlumočnictví                             (Bc., PS, 3)   
B7701     Psychologie                                                (Bc., PS, 3)   
B0231A09A348*    Ruský jazyk a literatura                            (Bc., PS, 3)   
B0231A09A343*    Řecká a latinská studia                             (Bc., PS, 3)   
B0923A24A317*    Sociální práce                                      (Bc., PS, 3)   
B0314A25A326*    Sociologie                                          (Bc., PS, 3)   
B0231A09A345*    Středoevropská studia                               (Bc., PS, 3)   
B0322P12A334*    Veřejná správa a spisová služba                     (Bc., PS, 3)   
B0232A09A323*    Východoevropská studia                              (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0111A19A318*    Andragogika a personální řízení                    (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A330*    Archeologie pravěku a středověku                   (Mgr., PS, 2)   
N0220A12A339*    Blízkovýchodní studia                              (Mgr., PS, 2)   
N0213A32A303*    Dějiny umění                                       (Mgr., PS, 2)   
N0215A32A319*    Divadelní věda                                     (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A346*    Egypt a Přední východ ve starověku                 (Mgr., PS, 2)   
N0220A25A342*    Etnologie a kulturní antropologie                  (Mgr., PS, 2)   
N7310     Filologie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N7105     Historické vědy                                           (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A296*    Iberoamerikanistika                                (Mgr., PS, 2)   
N0322A18A324*    Informace, média a knižní kultura              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0231A09A525*    Italianistika                                      (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
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N7501     Pedagogika                                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N7313     Překladatelství a tlumočnictví                            (Mgr., PS, 2)   
N0231A09A344*    Řecká a latinská studia                            (Mgr., PS, 2)   
N0923A24A316*    Sociální práce                                     (Mgr., PS, 2)   
N0314A25A327*    Sociologie                                         (Mgr., PS, 2)   
N0300A18A297*    Studia nových médií                                (Mgr., PS, 2)   
N0322P12A335*    Veřejná správa a spisová služba                    (Mgr., PS, 2)   
N0232A09A338*    Východoevropská studia                             (Mgr., PS, 2)   
Husitská teologická fakulta (HTF)                                      73,3 %       
Pacovská 350/4, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B0223A100001*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice  (Bc., PS, 3)   
B0221A10A253*    Husitská teologie                               (Bc., PS, KS, 3)   
B0221RA100001* Judaistika                                            (Bc., PS, 3)   
B0114A10A211*    Náboženství a základy společenských věd                            
                 se zaměřením na vzdělávání                          (Bc., PS, 3)   
B0221A100002*    Religionistika                                      (Bc., PS, 3)   
B0923A240001*    Sociální a charitativní práce                       (Bc., PS, 3)   
B0111P19A226*    Sociální pedagogika                                 (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A100003*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2)   
N0221A10A255*    Husitská teologie                              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0221A100001*    Judaistika                                         (Mgr., PS, 2)   
N0221A100002*    Religionistika                                     (Mgr., PS, 2)   
N0923A240001*    Sociální a charitativní práce                      (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 2)   
N0114A10A212*    Učitelství náboženství a základů společenských věd                 
                 pro střední školy                                  (Mgr., PS, 2)   
Katolická teologická fakulta (KTF)                                     79,1 %       
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                  
B0222A12533* Dějiny evropské kultury                                 (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A10A563*    Aplikovaná etika                                   (Mgr., KS, 2)   
N0222A12A534*    Dějiny evropské kultury                            (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., KS, 2)   
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)                               27,1 %       
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                  
B5341     Ošetřovatelství                                            (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M0911A35A259*    Dentistry                                     (MDDr., PS, 5) AJ    
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A219*    Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5)    
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)                                         18,2 %       
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz                                             
Magisterské studium                                                                 
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A1* Zubní lékařství                                       (MDDr., PS, 5)    
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)                                    72,2 %       
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
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Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B0613A14A203*    Computer Science                                   (Bc., PS, 3) AJ    
B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání       (Bc., PS, 3)    
B0542A170001*    Finanční matematika                                   (Bc., PS, 3)    
B0533A110001*    Fyzika                                                (Bc., PS, 3)    
B0533A11A207*    Fyzika se zaměřením na vzdělávání                     (Bc., PS, 3)    
B0613A14A202*    Informatika                                           (Bc., PS, 3)    
B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B0541A17A222*    Matematické modelování                                (Bc., PS, 3)    
B0541A170003*    Matematika pro informační technologie                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17A213*    Matematika se zaměřením na vzdělávání                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17178*     Obecná matematika                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1701     Fyzika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1101     Matematika                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF)                              40 %        
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                     
B7701     Psychologie                                                  (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B0111A19A285*    Školský management                                    (Bc., KS, 3)    
B7505     Vychovatelství                                               (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0113A30A290*    Učitelství pro 1. stupeň základní školy          (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0110A19A288*    Andragogika a management vzdělávání                  (Mgr., KS, 2)    
N0222A12A289*    Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)    
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N7701     Psychologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Právnická fakulta (PF)                                                   29,8 %        
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz                                 
Magisterské studium                                                                    
M0421A220002*    Právo a právní věda                                  (Mgr., PS, 5)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             68,8 %        
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
B0532A33A201*    Aplikovaná geografie                                  (Bc., PS, 3)    
B1406     Biochemie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0519A14A186*    Bioinformatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1501     Biologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0314A33A182*    Demografie                                            (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                 (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0114A330001*    Geografie se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B1201     Geologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0532A33A181*    Geotechnologie                                        (Bc., PS, 3)    
B3975     Hydrologie a hydrogeologie                                   (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B0531A13A183*    Chemie                                                (Bc., PS, 3)    
B0531A13A185*    Chemie a fyzika materiálů                             (Bc., PS, 3)    
B1413     Klinická a toxikologická analýza                             (Bc., PS, 3)    
B0531A13A184*    Medicinální chemie                                    (Bc., PS, 3)    
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B3912     Speciální chemicko-biologické obory                          (Bc., PS, 3)    
B3976     Vědy o zemi                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1406     Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N0519A14A188*    Bioinformatika                                       (Mgr., PS, 2)    
N1501     Biologie                                              (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1303     Demografie                                                  (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N0511A03A194*    Evoluční biologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N0532A33A187*    Geobiologie                                          (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1201     Geologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N3975     Hydrologie a hydrogeologie                                  (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N0531A13A190*    Chemie a fyzika materiálů                            (Mgr., PS, 2)    
N1413     Klinická a toxikologická analýza                            (Mgr., PS, 2)    
N0531TA13A189* Medicinální chemie                                     (Mgr., PS, 2)    
N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie                        (Mgr., PS, 2)    
N0912TA33A191* Sociální epidemiologie                                 (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)                                                 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz                                        
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)                               82,7 %        
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                     
*         Charitativní a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
*         Mezinárodní sociální a humanitární práce                     (Bc., PS, 3)    
*         Náboženství se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., KS, 3)    
*         Sociální pedagogika                                          (Bc., PS, 3)    
*         Teologická studia                                            (Bc., PS, 3)    
*         Teologické nauky                                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
*         Katolická teologie                                          (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
*         Charitativní a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Sociální pedagogika                                     (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Teologická studia                                           (Mgr., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                       forma studia       
*        Teologické nauky                                        (Mgr., KS, 2)   
*        Učitelství náboženství pro základní školy               (Mgr., KS, 2)   
Fakulta tělesné kultury (FTK)                                       53,3 %       
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
*        Aplikovaná tělesná výchova                            (Bc., PS, KS, 3)  
*        Aplikované pohybové aktivity                          (Bc., PS, KS, 3)  
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Ochrana obyvatelstva                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*        Rekreologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
*        Trenérství a sport                                       (Bc., KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná tělesná výchova                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Aplikované pohybové aktivity                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Fyzioterapie                                            (Mgr., PS, 2)   
*        Rekreologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Tělesná výchova a sport                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Trenérství a sport                                      (Mgr., KS, 2)   
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Fakulta zdravotnických věd (FZV)                                      35 %       
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                               
*        Ergoterapie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Pediatrické ošetřovatelství                              (Bc., PS, 3)   
*        Porodní asistentka                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*        Radiologická asistence                                   (Bc., PS, 3)   
*        Všeobecná sestra                                      (Bc., PS, KS, 3)  
*        Zdravotnický záchranář                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná fyzioterapie                                 (Mgr., PS, 2)   
*        Intenzivní péče v porodní asistenci                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Ošetřovatelská péče v interních oborech              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Zobrazovací technologie v radiodiagnostice           (Mgr., PS, KS, 2)  
Filozofická fakulta (FF)                                            40,7 %       
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
*        Andragogika                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/            
         Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/                  
         Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie                (Bc., PS, 3)   
*        Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3)   
*        Archeologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Archivnictví                                             (Bc., PS, 3)   
*        Czech for Foreigners                                     (Bc., PS, 3)   
*        Česká filologie se zaměřením na editorskou práci                        
         ve sdělovacích prostředcích                              (Bc., PS, 3)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                             (Bc., PS, 3)   
*        Evropská studia a diplomacie maior                       (Bc., PS, 3)   
*        Filmová studia                                           (Bc., PS, 3)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia        (Bc., PS, 3)   
*        Filozofie                                                (Bc., PS, 3)   
*        Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)   
*        Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch           (Bc., PS, 3)   
*        Judaistika. Židovská a izraelská studia maior            (Bc., PS, 3)   
*        Korejština pro hospodářskou praxi                        (Bc., PS, 3)   
*        Kulturní antropologie                                    (Bc., PS, 3)   
*        Mezinárodní vztahy a bezpečnost                          (Bc., PS, 3)   
*        Migrační studia                                       (Bc., PS, KS, 3)  
*        Muzikologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad              (Bc., PS, 3)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Bc., PS, 3)   
*        Politická komunikace a politický marketing               (Bc., PS, 3)   
*        Politologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Psychologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Religionistika                                           (Bc., PS, 3)   
*        Řízení vzdělávacích institucí                            (Bc., KS, 3)   
*        Sociální práce                                           (Bc., KS, 3)   
*        Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*        Televizní a rozhlasová studia                            (Bc., PS, 3)   
*        Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Bc., PS, 3)   
*        Uměnovědná studia                                        (Bc., PS, 3)   
*        Žurnalistika                                             (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Andragogika                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/                    
         Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie  (Mgr., PS, 2)   
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*        Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad          (Mgr., PS, 2)   
*        Archeologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Asijská studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Divadelní studia                                        (Mgr., PS, 2)   
*        Ediční a nakladatelská praxe                            (Mgr., KS, 2)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                            (Mgr., PS, 2)   
*        Evropská unie                                           (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia       (Mgr., PS, 2)   
*        Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*        Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Judaistika. Dějiny a kultura Židů                       (Mgr., PS, 2)   
*        Kulturní antropologie                                   (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
*         Mediální studia                                          (Mgr., PS, 2)  
*         Muzikologie                                              (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika                                       (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Mgr., PS, 2)  
*         Odborná francouzština pro hospodářskou praxi             (Mgr., PS, 2)  
*         Politická analýza a strategie                            (Mgr., PS, 2)  
*         Psychologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Religionistika                                           (Mgr., PS, 2)  
*         Ruština pro překladatele                                 (Mgr., PS, 2)  
*         Sociologie                                               (Mgr., PS, 2)  
*         Televizní a rozhlasová studia                            (Mgr., PS, 2)  
*         Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Mgr., PS, 2)  
*         Ukrajinská filologie                                     (Mgr., PS, 2)  
*         Vládnutí a demokracie                                    (Mgr., PS, 2)  
*         War and Peace Studies                                 (Mgr., PS, 2) AJ  
Lékařská fakulta (LF)                                                  18 %       
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz                                     
Magisterské studium                                                               
*         Všeobecné lékařství                                    (MUDr., PS, 6)   
*         Zubní lékařství                                        (MDDr., PS, 5)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                             48,5 %      
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/                
          Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/                        
          Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/                 
          Technika a praktické činnosti/Výchova ke zdraví/Výtvarná tvorba         
          se zaměřením na vzdělávání                            (Bc., PS, KS, 3)  
*         Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy                         (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství                                        (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství a speciální pedagogika                 (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Logopedie                                                (Mgr. PS, 5)   
*         Učitelství pro 1. stupeň základní školy              (Mgr., PS, KS, 5)  
*         Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika   (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Edukace v kultuře                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
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*         Předškolní pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Řízení volnočasových aktivit                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika - dramaterapie                      (Mgr., PS, 2)  
*         Speciální pedagogika - poradenství                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol                      
          a střední školy                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/               
          informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/           
          výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol      (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ        (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství německého jazyka pro základní školy       (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností            
          pro 2. stupeň základních škol                        (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol,              
          střední školy a ZUŠ                                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy                 
          pro střední školy a 2. stupeň základních škol        (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                               39,5 %      
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                                
*         Právo ve veřejné správě                                   (Bc., PS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Právo                                                    (Mgr. PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Evropská studia se zaměřením na evropské právo           (Mgr., PS, 2)  
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                          92,2 %      
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz                            
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioanorganická chemie                                     (Bc., PS, 3)  
*         Biochemie                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Biofyzika                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Bioinformatika                                            (Bc., PS, 3)  
*         Biologie a ekologie                                       (Bc., PS, 3)  
*         Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/                       
          Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání          (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioorganická chemie a chemická biologie                   (Bc., PS, 3)  
*         Biotechnologie a genové inženýrství                       (Bc., PS, 3)  
*         Digitální a přístrojová optika                            (Bc., PS, 3)  
*         Diskrétní matematika                                      (Bc., PS, 3)  
*         Ekologie a ochrana životního prostředí                    (Bc., PS, 3)  
*         Environmentální geologie                                  (Bc., PS, 3)  
*         Informatika                                               (Bc., PS, 3)  
*         Chemie                                                    (Bc., PS, 3)  
*         Matematika a její aplikace                                (Bc., PS, 3)  
*         Matematika-ekonomie se zaměřením                                        
          na bankovnictví / pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)  
*         Mezinárodní rozvojová a environmentální studia            (Bc., PS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                       forma studia          
*        Molekulární a buněčná biologie                           (Bc., PS, 3)      
*        Nanomateriálová chemie                                   (Bc., PS, 3)      
*        Nanotechnologie                                          (Bc., PS, 3)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                       (Bc., PS, 3)      
*        Optika a optoelektronika                                 (Bc., PS, 3)      
*        Optometrie                                               (Bc., PS, 3)      
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*        Přístrojová a počítačová fyzika                          (Bc., PS, 3)      
*        Regionální geografie                                     (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Analytická chemie                                       (Mgr., PS, 2)      
*        Anorganická chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikace matematiky v ekonomii                          (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikovaná fyzika/informatika                           (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie                                     (Mgr., PS, 2)      
*        Biochemie                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Biofyzika                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie a chemická biologie                 (Mgr., PS, 2)      
*        Botanika                                                (Mgr., PS, 2)      
*        Digitální a přístrojová optika                          (Mgr., PS, 2)      
*        Diskrétní matematika                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Ekologie a ochrana životního prostředí                  (Mgr., PS, 2)      
*        Environmentální geologie                                (Mgr., PS, 2)      
*        Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2)      
*        Fytopatologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Fyzikální chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Geoinformatika                                          (Mgr., PS, 2)      
*        Hydrobiologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Informatika                                             (Mgr., PS, 2)      
*        Matematika a její aplikace                              (Mgr., PS, 2)      
*        Materiálová chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Mezinárodní rozvojová studia                            (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární a buněčná biologie                          (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární biofyzika                                   (Mgr., PS, 2)      
*        Nanotechnologie                                         (Mgr., PS, 2)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                      (Mgr., PS, 2)      
*        Ochrana a tvorba krajiny                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optika a optoelektronika                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optometrie                                              (Mgr., PS, 2)      
*        Organická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Regionální geografie                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Učitelství biologie/deskriptivní geometrie/fyziky/geografie/               
         chemie/informatiky/matematiky pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)     
*        Zoologie                                                (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Pardubice (UPCE)                                                         
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz                                      
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)                                82,5 %          
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp                                 
Bakalářské studium                                                                  
B3709    Dopravní technologie a spoje                          (Bc., PS, KS, 3)     
B3607    Stavební inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                      
N3709    Dopravní inženýrství a spoje                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3607    Stavební inženýrství                                (Ing., PS, KS, 1,5)    
Fakulta ekonomicko-správní (FES)                                      78 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/                                 
Bakalářské studium                                                                  
*        Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3)     
*        Hospodářská politika a veřejná správa                 (Bc., PS, KS, 3)     
*        Informatika a systémové inženýrství              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                      
*        Ekonomika a management                                (Ing., PS, KS, 2)    
*        Hospodářská politika a veřejná správa            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*        Informatika a systémové inženýrství              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
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Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                           75 %          
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei                             
Bakalářské studium                                                                  
B2646    Elektrotechnika a informatika                            (Bc., PS, 3)      
B2612    Informační technologie                                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
N2612    Informační technologie                                   (Ing., PS, 2)     
N2646    Elektrotechnika a informatika                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta filozofická (FF)                                              77 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff                                   
Bakalářské studium                                                                  
B6101    Filozofie                                                (Bc., PS, 3)      
B7105    Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)      
B6107    Humanitní studia                                         (Bc., PS, 3)      
B6703    Sociologie                                               (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Anglická filologie                                      (Mgr., PS, 2)      
N6101    Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)      
N7105    Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)      
N6703    Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)      
N7507    Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, 2)      
N7503    Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta chemicko-technologická (FCHT)                                100 %          
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht                                
Bakalářské studium                                                                  
*        Analýza biologických materiálů                           (Bc., PS, 3)      
B2829    Anorganické a polymerní materiály                        (Bc., PS, 3)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Bc., PS, 3)      
B2830    Farmakochemie a medicinální materiály                  (Bc., PS, 3)      
B2802    Chemie a technická chemie                              (Bc., PS, 3)      
*        Chemie a technologie ochrany životního prostředí       (Bc., PS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                          (Bc., PS, 3)      
B3441    Polygrafie                                             (Bc., PS, 3)      
B2831    Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (Bc., PS, 3)      
B3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
*        Analýza biologických materiálů                         (Ing., PS, 2)     
*        Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2)     
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Ing., PS, 2)     
*        Engineering of Energetics Materials                 (Ing., PS, 2) AJ     
N2807    Chemické a procesní inženýrství                        (Ing., PS, 2)     
N1407    Chemie                                                 (Ing., PS, 2)     
N2808    Chemie a technologie materiálů                         (Ing., PS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                          (Ing., PS, 2)     
N3441    Polygrafie                                             (Ing., PS, 2)     
N3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Ing., PS, 2)     
Fakulta restaurování (FR)                                         40,6 %          
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr                                      
Bakalářské studium                                                                
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                    
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                               82,2 %          
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs                                 
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Bakalářské studium                                                                
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B5345    Specializace ve zdravotnictví                          (Bc., PS, 3)      
B5350    Zdravotně sociální péče                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N5341    Ošetřovatelství                                       (Mgr., PS, 2)      
N5345    Specializace ve zdravotnictví                         (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                                             
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz                                 
Fakulta aplikované informatiky (FAI)                              73,2 %          
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz                                    
Bakalářské studium                                                                
B3902    Inženýrská informatika                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N3902    Inženýrská informatika                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studí (FHS)                                   50,6 %          
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, 3) i v AJ   
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B5350    Zdravotně sociální péče                             (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                               
         Učitelství pro základní školy                         (Mgr., PS, 5)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7507    Specializace v pedagogice                          (Mgr., PS, KS, 2)     
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)                       76,4 %          
Studentské nám. 1532 , 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz                   
Bakalářské studium                                                                
B3953    Bezpečnost společnosti                                 (Bc., PS, 3)      
B2825    Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N3953    Bezpečnost společnosti                                 (Ing., PS, 2)     
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)                            46,9 %          
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)     
B6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N6208    Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2)    
N6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)                          26,3 %          
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (BcA., PS, 3)      
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7202    Mediální a komunikační studia                 (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ   
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (MgA., PS, 2)      
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta technologická (FT)                                        77,6 %          
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz                                        
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Bakalářské studium                                                                
B2808    Chemie a technologie materiálů                      (Bc., PS, KS, 3)     
B2901    Chemie a technologie potravin                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                              forma studia          
N2808      Chemie a technologie materiálů                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2901      Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)     
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)                                            
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz                                                
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)                                 76,1 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                           
B4302      Veterinární hygiena a ekologie                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Magisterské studium                                                                          
M4302      Veterinární hygiena a ekologie                          (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Navazující magisterské studium                                                               
N4302      Veterinární hygiena a ekologie                            (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)                                         28,2 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M4301      Veterinární lékařství                                   (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Farmaceutická fakulta (FAF)                                                   58,5 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                 (Mgr., PS, 5 ) i v AJ    
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz                                     
Univerzitní studijní programy                                                                
Bakalářské studium                                                                           
B1701      Fyzika                                                          (Bc., PS, 3)      
B3942      Nanotechnologie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3943      Mechatronika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B3968      Aplikované vědy a technologie                              (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N1701      Fyzika                                                          (Ing., PS, 2)     
N3942      Nanotechnologie                                           (Ing., PS, 2) i v AJ    
N3943      Mechatronika                                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
Ekonomická fakulta (EkF)                                                      81,9 %         
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz                                       
Bakalářské studium                                                                           
B6208      Ekonomika a management      (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies     
B6202      Hospodářská politika a správa                 (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance     
B6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N6208      Ekonomika a management         (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business    
N6202      Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)     
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)                                      91,3 %         
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                           
B3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                                     78 %         
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17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3973      Automobilové elektronické systémy                          (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2649      Elektrotechnika                                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2647      Informační a komunikační technologie                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2660      Počítačové systémy pro průmysl 21. století                 (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2648      Projektování elektrických zařízení                          (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N2649      Elektrotechnika                                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2647      Informační a komunikační technologie                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2661      Projektování elektrických systémů a technologií             (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta materiálově-technologická (FMT)                                       89,2 %         
(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)                                     
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmt.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Bc., PS, KS, 3)      
B3923      Materiálové inženýrství                                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2109      Metalurgické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3)      
B3909      Procesní inženýrství                                            (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Ing., PS, KS, 2)     
N3923      Materiálové inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2109      Metalurgické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta stavební (FAST)                                                       74,3 %         
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz                              
Bakalářské studium                                                                           
B3502      Architektura a stavitelství                                     (Bc., PS, 4)      
B3607      Stavební inženýrství                                   (Bc., PS, KS, 4) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N3502      Architektura a stavitelství                          (Ing. arch., PS, 2) i v AJ   
N3607      Stavební inženýrství                                 (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ   
Fakulta strojní (FS)                                                          77,7 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                               
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                     forma studia            
B3907    Energetika                                        (Bc., KS, 3) i v AJ      
B2341    Strojírenství                       (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ  
B3712    Technologie letecké dopravy                         (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3907    Energetika                                             (Ing., KS, 2)       
N2301    Strojní inženýrství                (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ  
Hornicko-geologická fakulta (HGF)                                   92 %            
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz                        
Bakalářské studium                                                                  
B3646    Geodezie a kartografie                              (Bc., PS, KS, 3)       
B3646    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2110    Geologické inženýrství                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2111    Hornictví                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2102    Nerostné suroviny                                   (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3646    Geodezie a kartografie                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N3654    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2110    Geologické inženýrství                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2111    Hornictví                                      (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2102    Nerostné suroviny                                  (Ing., PS, KS, 2)       
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Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                                               
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz                      
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)                                54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)        
*        Finance                                                (Bc., PS, 3)        
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Bc., PS, 3)        
*        Vzdělávání v ekonomických předmětech                   (Bc., PS, 3)        
*        Zdanění a daňová politika                              (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Ing., PS, 2)       
*        Finance                                                (Ing., PS, 2)       
*        Finance a oceňování podniku                            (Ing., PS, 2)       
*        Finanční inženýrství                                   (Ing., PS, 2)       
*        Master in Finance and Accounting                    (Ing., PS, 2) AJ       
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Ing., PS, 2)       
*        Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy     (Ing., PS, 2)       
*        Zdanění a daňová politika                              (Ing., PS, 2)       
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)                              60 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B1802    Aplikovaná informatika                                 (Bc., PS, 3)        
B6207    Kvantitativní metody v ekonomice                       (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
N1802    Aplikovaná informatika                         (Ing., PS, DS, 2) i v AJ    
N6207    Kvantitativní metody v ekonomice                  (Ing., PS, 2) i v AJ     
Fakulta managementu (FM)                                            96 %            
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                             (Ing., PS, KS, 2)       
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)                                64,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
*        Cestovní ruch                                          (Bc., PS, 3)        
*        International and Diplomatic Studies                 (Bc., PS, 3) AJ       
*        International Business                               (Bc., PS, 3) AJ       
*        Manažer obchodu                                        (Bc., KS, 3)        
*        Mezinárodní obchod                                     (Bc., PS, 3)        
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Cestovní ruch                                          (Ing., PS, 2)       
*        Economics of Globalisation and European Integration (Ing., PS, 2) AJ       
*        Evropská ekonomická integrace                          (Ing., PS, 2)       
*        International and Diplomatic Studies                (Ing., PS, 2) AJ       
*        International Business                              (Ing., PS, 2) AJ       
*        Mezinárodní obchod                                     (Ing., PS, 2)       
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Ing., PS, 2)       
*        Podnikání a právo                                      (Ing., PS, 2)       
Fakulta podnikohospodářská (FP)                                   54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ     
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2) i v AJ     
Národohospodářská fakulta (NF)                                    44,2 %            



 
 

Plné znění zpráv  287 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
B6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Bc., PS, 3) i v AJ      
Navazující magisterské studium                                                      
N6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Ing., PS, 2) i v AJ     
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)                                 
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz                                
Fakulta chemické technologie (FCHT)                               74,2 %            
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz                               
Bakalářské studium                                                                  
*        Bioinformatika a chemická informatika                  (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
*          Chemie a chemické technologie                                       (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a technologie materiálů                                      (Bc., PS, 3)    
*          Chemie biomateriálů pro medicínské využití                          (Bc., PS, 3)    
*          Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl                    (Bc., PS, 3)    
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Bc., PS, 3)    
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Ing., PS, 2)   
*          Chemické technologie                                                (Ing., PS, 2)   
*          Chemie                                                              (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a technologie materiálů                                (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Membrane Materials and Process Engineering                     (Ing., PS, 2) v AJ   
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Ing., PS, 2)   
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Ing., PS, 2)   
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)                                                75,3 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Analytická a forenzní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Fyzikální a výpočetní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie                                                              (Bc., PS, 3)    
*          Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Analytická chemie                                                   (Ing., PS, 2)   
*          Fyzikální chemie                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Ing., PS, 2)   
*          Senzorika a kybernetika v chemii                                    (Ing., PS, 2)   
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)                            74,3 %       
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Biochemie a biotechnologie                                          (Bc., PS, 3)    
*          Forenzní analýza a analýza potravin                                 (Bc., PS, 3)    
*          Technologie potravin                                                (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví              (Ing., PS, 2)   
*          Biochemie a buněčná biologie                                        (Ing., PS, 2)   
*          Biotechnologie a bioinženýrství                                     (Ing., PS, 2)   
*          Forenzní analýza                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a analýza potravin a přírodních produktů                     (Ing., PS, 2)   
*          Mikrobiologie a genové inženýrství                                  (Ing., PS, 2)   
*          Přírodní látky a léčiva                                             (Ing., PS, 2)   
*          Technologie potravin                                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)                                      70,1 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz                                           
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Bakalářské studium                                                                             
*          Ekotoxikologie a environmentální analýza                            (Bc., PS, 3)    
*          Energie a paliva                                                    (Bc., PS, 3)    
*          Voda a prostředí                                                    (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Energie a paliva                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Environmentální inženýrství a analýza                               (Ing., PS, 2)   
*          Environmental Technology and Engineering                            (Ing., PS, 2)   
*          Průmyslová ekologie a toxikologie                                   (Ing., PS, 2)   
*          Technologie vody                                                    (Ing., PS, 2)   
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                                       98,5 %         
Tolstého 1556/16, 586 01     Jihlava, www.vspj.cz                                              
Bakalářské studium                                                                             
*          Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                       (Bc., PS, KS, 3)    
B2347      Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                           (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*          Finance a řízení                                                                    
                                                                           (Bc., PS, KS, 3)    
B2612      Elektrotechnika a informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B5341      Ošetřovatelství                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5349      Porodní asistence                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B5350      Zdravotně sociální péče                                         (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N5345      Specializace ve zdravotnictví                                      (Mgr., KS, 2)    
Vysoká škola technická a ekonomická                                                            
v Českých Budějovicích (VŠTE)                                                   99,5 %         
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                             
B3708      Dopravní technologie a spoje                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, RJ   
B3609      Stavitelství                                              (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2341      Strojírenství                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N3709      Dopravní technologie a spoje                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3609      Stavitelství                                                (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)                                         17,4 %         
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
B8206      Výtvarná umění                                                     (BcA., PS, 4)    
Magisterské studium                                                                            
M8206      Výtvarná umění                                                    (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                                 
N8101      Teorie a dějiny výtvarných umění                                   (Mgr., PS, 2)    
N8206      Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 2, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)                                            
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz                                      
Fakulta architektury (FA)                                       44,3 %           
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz                                       
Bakalářské studium                                                               
B3501    Architektura a urbanismus                             (Bc., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3501    Architektura a urbanismus                   (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)      73,5 %           
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz                                
Bakalářské studium                                                               
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*        Angličtina v elektrotechnice a informatice            (Bc., PS, 3)      
*        Audio inženýrství                                     (Bc., PS, 3)      
*        Automatizační a měřicí technika                       (Bc., PS, 3)      
*        Biomedicínská technika a bioinformatika               (Bc., PS, 3)      
*        Elektronika a komunikační technologie         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Informační bezpečnost                                 (Bc., PS, 3)      
*        Mikroelektronika a technologie                    (Bc., PS, KS, 3)      
*        Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika      (Bc., PS, 3)      
*        Telekomunikační a informační systémy              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*        Audio inženýrství                                    (Ing., PS, 2)      
*        Biomedicínské a ekologické inženýrství            (Ing., PS, KS, 2)     
*        Biomedicínské inženýrství a bioinformatika           (Ing., PS, 2)      
*        Elektroenergetika                                 (Ing., PS, KS, 2)     
*        Elektronika a sdělovací technika             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
*        Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2)     
*        Informační bezpečnost                                (Ing., PS, 2)      
*        Kybernetika, automatizace a měření                   (Ing., PS, 2)      
*        Mikroelektronika                                     (Ing., PS, 2)      
*        Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   (Ing., PS, 2)      
*        Telekomunikační a informační technika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta chemická (FCH)                                          72,5 %           
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz                                 
Bakalářské studium                                                               
B2801    Chemie a chemické technologie                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2820    Chemie a technologie materiálů                    (Bc., PS, KS, 3)      
B2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Bc., PS, KS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Ing., PS, KS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                     (Ing., PS, KS, 2)     
N2801    Chemie pro medicínské aplikace                    (Ing., PS, KS, 2)     
N2820    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů        (Ing., PS, KS, 2)     
N2806    Spotřební chemie                                  (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informačních technologií (FIT)                          50,2 %           
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz                                   
Bakalářské studium                                                               
B2646    Informační technologie                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2646    Informační technologie                               (Ing., PS, 2)      
Fakulta podnikatelská (FP)                                      76,9 %           
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
B6208    Ekonomika a management                           (Bc., PS, 3) i v AJ    
*        Ekonomika podniku                                     (Bc., PS, 3)      
*        Procesní management                                   (Bc., PS, 3)      
B6209    Systémové inženýrství a informatika                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2)     
*        European Business and Finance                      (Ing., PS, 2) AJ     
*        Mezinárodní ekonomika a obchod                       (Ing., PS, 2)      
N6209    Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2)      
Fakulta stavební (FAST)                                         97,2 %           
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz                                     
Bakalářské studium                                                               
B3503    Architektura pozemních staveb                         (Bc., PS, 4)      
B3646    Geodézie a kartografie                            (Bc., PS, KS, 3)      
B3647    Městské inženýrství                                   (Bc., PS, 4)      
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B3607    Stavební inženýrství                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                   
N3504    Achitektura a rozvoj sídel                       (Ing. arch., PS, 2)    
N3646    Geodézie a kartografie                               (Ing., PS, 2)      
N3656    Městské inženýrství                                 (Ing., PS, 1,5)     
N3607    Stavební inženýrství                        (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                             80,4 %           
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
B3901    Aplikované vědy v inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie               (Bc., PS, 3)      
*        Matematické inženýrství                               (Bc., PS, 3)      
*        Průmyslový design ve strojírenství                    (Bc., PS, 3)      
*        Stavba strojů a zařízení                          (Bc., PS, KS, 3)      
*        Strojírenská technologie                          (Bc., PS, KS, 3)      
B2341    Strojírenství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
*        Výrobní technika                                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3901    Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie              (Ing., PS, 2)      
N2345    Industrial Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ     
N2301    Strojní inženýrství                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                           
kód     název programu                               forma studia        
N2344   Výrobní systémy                            (Ing., PS, 2) i v NJ  
Fakulta výtvarných umění (FVU)                             21 %          
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N8206   Výtvarná umění                            (MgA., PS, 2) i v AJ   
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)                                         
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*             
Navazující magisterské studium                                           
*       Expertní inženýrství v dopravě                  (Ing., PS, 2)    
*       Realitní inženýrství                            (Ing., PS, 2)    
*       Řízení rizik technických a ekonomických systémů (Ing., PS, 2)    
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                                     
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz                         
Fakulta aplikovaných věd (FAV)                            92,5 %         
Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B3918   Aplikované vědy a informatika                   (Bc., PS, 3)     
B3602   Geomatika                                       (Bc., PS, 3)     
B3902   Inženýrská informatika                          (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a finanční studia                    (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a její aplikace                      (Bc., PS, 3)     
B3947   Počítačové modelování v technice                (Bc., PS, 3)     
B3607   Stavební inženýrství                            (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N3918   Aplikované vědy a informatika                (Ing., PS, KS, 2)   
N3602   Geomatika                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3902   Inženýrská informatika                       (Ing., PS, KS, 2)   
N1101   Matematika                                   (Ing., PS, KS, 2)   
*       Matematika a finanční studia                    (Ing., PS, 2)    
*       Matematika a její aplikace                      (Ing., PS, 2)    
N3955   Počítačové modelování v inženýrství             (Ing., PS, 2)    
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N3607   Stavební inženýrství                          (Ing., PS, 1,5)    
*       Územní plánování                                (Ing., PS, 2)    
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)         43,8 %         
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8208   Design                                         (BcA., PS, 3)     
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N8208   Design                                         (MgA., PS, 3)     
N8206   Výtvarná umění                                 (MgA., PS, 3)     
Fakulta ekonomická (FEK)                                  56,8 %         
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, fek.zcu.cz                                 
Bakalářské studium                                                       
B6208   Ekonomika a management                       (Bc., PS, KS, 3)    
B1301   Geografie                                       (Bc., PS, 3)     
B6209   Systémové inženýrství a informatika             (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N6208   Ekonomika a management                       (Ing., PS, KS, 2)   
N6209   Systémové inženýrství a informatika             (Ing., PS, 2)    
Fakulta elektrotechnická (FEL)                            89,1 %         
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň , fel.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B2644   Aplikovaná elektrotechnika                   (Bc., PS, KS, 3)    
B2612   Elektrotechnika a informatika                   (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N2644   Aplikovaná elektrotechnika                      (Ing., KS, 3)    
N2612   Elektrotechnika a informatika                   (Ing., PS, 2)    
Fakulta filozofická (FF)                                  75,1 %         
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                       
B1512   Antropologie                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B7109   Archeologie                                     (Bc., PS, 3)     
B7310   Filologie                                       (Bc., PS, 3)     
B6101   Filozofie                                       (Bc., PS, 3)     
B7105   Historické vědy                                 (Bc., PS, 3)     
B6107   Humanitní studia                             (Bc., PS, KS, 3)    
B6702   Mezinárodní teritoriální studia                 (Bc., PS, 3)     
B6701   Politologie                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B6703   Sociologie                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N1512   Antropologie                                   (Mgr., PS, 2)     
N7109   Archeologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N7105   Historické vědy                                (Mgr., PS, 2)     
N6107   Humanitní studia                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Mgr., PS, 2)     
N6701   Politologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N6703   Sociologie                                     (Mgr., PS, 2)     
Fakulta pedagogická (FPE)                                  77 %          
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň , www.fpe.zcu.cz                          
Bakalářské studium                                                       
B7531   Předškolní a mimoškolní pedagogika           (Bc., PS, KS, 3)    
B1001   Přírodovědná studia                          (Bc., PS, KS, 3)    
B7507   Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, 3)     
B7401   Tělesná výchova a sport                         (Bc., PS, 3)     
Magisterské studium                                                          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód   název programu                        forma studia                        
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M7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 5)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N7401 Pedagogika pohybové prevence            (Mgr., PS, 2)                     
N7504 Učitelství pro střední školy            (Mgr., PS, 2)                     
N7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta právnická (FPR)                         71,3 %                          
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz                            
Bakalářské studium                                                              
B6804 Právní specializace                      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Právo a právní věda                     (Mgr., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
*     Veřejná správa                          (Mgr., PS, 2)                     
Fakulta strojní (FST)                           85,3 %                          
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz                                    
Bakalářské studium                                                              
B2341 Strojírenství                            (Bc., PS, 3)                     
B2301 Strojní inženýrství                   (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N2301 Strojní inženýrství                   (Ing., PS, KS, 2)                   
Fakulta zdravotnických studií (FZS)             64,7 %                          
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz                                         
Bakalářské studium                                                              
B5341 Ošetřovatelství                       (Bc., PS, KS, 3)                    
B5349 Porodní asistence                        (Bc., PS, 3)                     
B5345 Specializace ve zdravotnictví         (Bc., PS, 3, KS)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N5341 Ošetřovatelství                         (Mgr., KS, 2)                     
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY                                                             
Policejní akademie České republiky (PAČR)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Fakulta bezpečnostně právní (FBP)                                               
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6806 Bezpečnostně právní studia            (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6806 Bezpečnostně právní studia           (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6807 Veřejná správa                        (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6807 Veřejná správa                       (Mgr., PS, KS, 2)                    
Univerzita obrany (UO)                                                          
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz                                          
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl                                      
Magisterské studium                                                             
*     Řízení a použití ozbrojených sil        (Mgr., PS, 5)                     
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)                                          
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz                          
Bakalářské studium                                                              
B5345 Specializace ve zdravotnictví            (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
M5209 Vojenská farmacie                       (Mgr., PS, 5)                     
M5133 Vojenské všeobecné lékařství           (MUDr., PS, 6)                     
M5134 Vojenské zubní lékařství               (MDDr., PS, 5)                     
Fakulta vojenských technologií (FVT)                                            
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Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt                                      
Bakalářské studium                                                              
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Kybernetická bezpečnost                 (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – strojní          (Ing., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost     (Ing., PS, 2)                     
N3926 Vojenské technologie                    (Ing., KS, 2)                     
SOUKROMÉ VŠ                                                                     
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických                              
a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV)            97,1 %                           
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr                
Bakalářské studium                                                              
B6701 Politologie                           (Bc., PS, KS, 3)                    
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING)                 74,6 %                           
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok  
Bakalářské studium                                                              
B6208 Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)                    
B6202 Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6208 Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)                       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód      název programu                                     forma studia               
AKCENT College s.r.o., (AC)                                        75 %                
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)   
Bakalářské studium                                                                     
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)          
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ)                         100 %                
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu                                              
Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program                                 
Bakalářské studium                                                                     
B6218    Business Administration                              (Bc., PS, 3) AJ          
B6107    Humanities                                           (Bc., PS, 3) AJ          
B6739    Humanities and Social Sciences                       (Bc., PS, 3) AJ          
B6702    International Relations                              (Bc., PS, 3) AJ          
B7202    Media and Communication Studies                      (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N6227    Business and Law in International Markets           (Mgr., PS, 2) AJ          
N6107    Humanities                                          (Mgr., PS, 2) AJ          
N6704    International Relations and Diplomacy           (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
Archip s.r.o. (ARCHIP)                                           66,7 %                
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu                                      
45 - 90 000 Kč/semestr                                                                 
Bakalářské studium                                                                     
B3505    Architecture                                         (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N3505    Architecture and Urbanism                           (Mgr., PS, 2) AJ          
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI)                                97 %                
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz                                     
79 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                                   
Bakalářské studium                                                                     
B8206    Výtvarná tvorba a umělecký provoz                (BcA., PS, 3) i v AJ         
B.I.B.S., a.s. (BIBS)                                                                  
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok                                    
Bakalářské studium                                                                     
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B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO)                                       75 %                
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz                       
Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 31 500 Kč/semestr                       
Bakalářské studium                                                                     
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)          
B6701    Politologie                                         (Bc., PS, KS, 3)          
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
N6807    Philosophy, Politics, Economics                 (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
N6812    Soukromoprávní studia                              (Mgr., PS, KS, 2)          
N6807    Veřejná správa                                     (Mgr., PS, KS, 2)          
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.                                    
(FAMO)                                                           83,7 %                
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
Bakalářské studium                                                                     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby               (BcA., PS, 3)i v AJ         
Navazující magisterské studium                                                         
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby              (MgA., PS, 2)i v AJ          
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)                      99,5 %                
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz                               
40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                              
Bakalářské studium                                                                     
*        Anglophone Studies                               (Bc., PS, KS, 3) AJ          
*        Bezpečnostní studia                                    (Bc., PS, 3)           
B6702    Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
*        Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)          
*        Mediální studia                                     (Bc., PS, KS, 3)          
B6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                      (Bc., PS, 3) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ        
B6701    Politologie                                            (Bc., PS, 3)           
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
*        Veřejná správa                                      (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Asijská studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)           
*        Evropská studia a veřejná správa                   (Mgr., PS, KS, 2)          
N7202    Mediální a komunikační studia                      (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Mediální studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)          
N6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
N6702    Mezinárodní teritoriální studia               (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy a evropská studia          (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)                     67,8 %                
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz                                     
Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
*        Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                           forma studia                   
*       Ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2)              
NEWTON College, a.s. (NC)                            99,8 %                     
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz                                   
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Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok                                     
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.                            
(PVŠPS)                                                67 %                     
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz                                
25 500 - 29 700 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B7701   Psychologie                                 (Bc., PS, 3)                
B6731   Sociální politika a sociální práce        (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychologie                                 (Mgr., PS, 2)               
N6731   Sociální politika a sociální práce       (Mgr., PS, KS, 2)              
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %                    
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz,                                      
16 900 - 22 000 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ)                 100 %                     
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav , www.savs.cz                            
Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ          
Unicorn College s.r.o. (UC)                          98,9 %                     
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 , www.unicorncollege.cz                      
40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok                                          
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
*       Aplikovaná ekonomie a analýza dat           (ing., PS, 2)               
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)       100 %                     
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy              
Bakalářské studium                                                              
B7204   Applied Social Sciences                   (Bc., PS, 3) AJ               
B6208   Economics and Management                  (Bc., PS, 3) AJ               
B6210   International Economic Relations          (Bc., PS, 3) AJ               
B7701   Psychology                                (Bc., PS, 3) AJ               
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychology                                (Mgr., PS, 2) AJ              
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %                      
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz                                        
Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr     
Bakalářské studium                                                              
B8203   Dramatická umění                          (Bc., PS, KS, 3)              
B6202   Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
*       Mezinárodní vztahy a diplomacie           (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
*       Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3)              
B7507   Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
B7506   Speciální pedagogika                      (Bc., PS, KS, 3)              
B8104   Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7501   Pedagogika                               (Mgr., PS, KS, 2)              
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS)  71,7 %                     
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr                 
Bakalářské studium                                                              
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B6107   Humanitní studia                          (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM)     100 %                      
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok                
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.                            
(VŠERS)                                              100 %                      
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice , www.vsers.cz                           
20 490 Kč/semestr                                                               
Bakalářské studium                                                              
B6809   Bezpečnostně právní činnost               (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS)          100 %                     
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz                                      
Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 Kč/rok,      
v AJ 72 - 75 000 Kč/rok                                                         
Bakalářské studium                                                              
B1801   Aplikovaná informatika                    (Bc., PS, KS, 3)              
B6806   Bezpečnostně právní studia                (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
B6202   Hospodářská politika a správa             (Bc., PS, KS, 3)                  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                                 forma studia             
B6804   Právní specializace                            (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N1801   Aplikovaná informatika                        (Mgr., PS, KS, 2)         
N6806   Bezpečnostně právní studia                    (Mgr., PS, KS, 2)         
N6208   Ekonomika a management                     (Ing., PS, KS, 2)i v AJ      
N6202   Hospodářská politika a správa                  (Ing., PS, KS, 2)        
N6804   Právní specializace                           (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH)        100 %               
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz                                       
Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
*       Hospitality Management                          (Bc., PS, 3) AJ         
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK)           94,4 %               
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                              
*       Kreativní marketing a komunikace                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Literární tvorba                                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Vizuální tvorba                                   (Bc., PS, 3)          
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG)                       99,2 %               
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz                                   
Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr                         
Bakalářské studium                                                              
B1041P040001* Logistika                                (Bc., PS, KS, 3)         
B3713   Logistika                                      (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N3713   Logistika                                      (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.                   
(VŠMVV)                                                     100 %               
U Santošky 17 , 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz                                    
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Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
B6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                   (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                  (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH)              100 %               
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz                                  
36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                   
Bakalářské studium                                                              
B6503   Gastronomie, hotelnictví a turismus            (Bc., PS, KS, 3)         
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)                  87 %                   
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                     
kód    název programu                         forma studia         
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz             
Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr                     
Bakalářské studium                                                 
B3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B3707  Letový provoz                             (Bc., PS, 3)      
B6702  Mezinárodní teritoriální studia     (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
Navazující magisterské studium                                     
N3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)    
N6702  Mezinárodní teritoriální studia        (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP)      99,3 %            
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz                       
Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 Kč/semestr   
Bakalářské studium                                                 
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
*      Marketingové komunikace                (Bc., PS, KS, 3)     
B6804  Právní specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
*      Marketingové komunikace               (Mgr., PS, KS, 2)     
N6812  Soukromoprávní studia                 (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS,     
a.s. (AMBIS)                                     80,5 %            
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz             
Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 Kč/semestr            
Bakalářské studium                                                 
B6215  Bankovnictví                           (Bc., PS, KS, 3)     
B6813  Bezpečnostní management v regionech    (Bc., PS, KS, 3)     
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
B6214  Regionální rozvoj                      (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
N6214  Regionální rozvoj                      (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS)       71,1 %            
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov , www.vsss.cz             
19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě                      
Bakalářské studium                                                 
B6202  Hospodářská politika a správa          (Bc., PS, KS, 3)     
B6731  Sociální politika a sociální práce     (Bc., PS, KS, 3)     
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.       
(VŠTVS PALESTRA)                                  100 %            
Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz      
Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok                    
Bakalářské studium                                                 
B7401  Tělesná výchova a sport                (Bc., PS, KS, 3)     
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Navazující magisterské studium                                     
N7401  Tělesná výchova a sport               (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)          99,2 %            
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz                     
 
Foto popis|  
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy 
 

Jak číst následující přehled 
11.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 54    Příloha - Přehled VŠ 

             

V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech jednotlivých škol a fakult), jejich 
kód (u některých programů je školy neuvedly), formu a délku studia. Stav přehledu je k začátku prosince 2018.  
Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský; MUDr. – doktor medicíny; MDDr. – zubní lékař. PS – prezenční studium; 
KS – kombinované studium; AJ – angličtina; NJ – němčina. 2, 3, 5 – počet let studia; * – takto označené jsou 
nově akreditované programy.  
100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty 
přijatých studentů). Údaje za rok 2018 jsou čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR a týkají se pouze 
občanů ČR.  
 
Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS – KamPoMaturitě.cz.  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                        
kód       název programu                                         forma studia         
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                  
Akademie múzických umění v Praze (AMU)                                                
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz                               
Divadelní fakulta (DAMU)                                                14,6 %        
Karlova 26 , 116 65 Praha 1, www.damu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                    
B8203     Dramatická umění                                  (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
Magisterské studium                                                                   
M8216     Dramatická umění                                          (MgA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8203     Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2) i v AJ   
Filmová a televizní fakulta (FAMU)                                      14,3 %        
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8217     Film, Television and Photography                     (MgA., PS, 2, 3) AJ    
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média      (MgA., PS, 2)     
Hudební a taneční fakulta (HAMU)                                        34,6 %        
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz                              
Bakalářské studium                                                                    
B8201     Hudební umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
B8202     Taneční umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8201     Hudební umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
N8202     Taneční umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)                               17,1 %          
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz                                              
Magisterské studium                                                                   
M8206     Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                        
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N8206     Výtvarná umění                                       (MgA., PS, 3) i v AJ   
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)                                             
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz                                    
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)         94,4 %        
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                    
B4161     Agriculture and Food                                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4154     Ekologické zemědělství                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B4102     Fytotechnika                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4169     Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů           (Bc., PS, KS, 3)    
B4147     Sustainable Use of Natural Resources                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4155     Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu   (Bc., PS, KS, 3)    
B4109     Zahradní a krajinářská architektura                        (Bc., PS, 3)     
B4144     Zahradnictví                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4148     Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova              (Bc., PS, KS, 3)    
B4103     Zootechnika                                             (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                        
N4114     Biotechnologie                                             (Ing., PS, 2)    
N4154     Ekologické zemědělství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
N4102     Fytotechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)   
N4150     Genové technologie a šlechtění                             (Ing., PS, 2)    
N4146     Hodnocení a ochrana půdy                                   (Ing., PS, 2)    
N4145     Kvalita a zpracování zemědělských produktů                 (Ing., PS, 2)    
N4153     Natural Resources and Environment                       (Ing., PS, 2) AJ    
N4170     Ochrana a využívání přírodních zdrojů                   (Ing., PS, KS, 2)   
N4152     Rostlinolékařství                                       (Ing., PS, KS, 2)   
N4149     Rozvoj venkova a zemědělství                           (Ing., PS, KS, 2)    
N4163     Sustainable Agriculture and Food Security               (Ing., PS, 2) AJ    
N4148     Technologie odpadů                                         (Ing., PS, 2)    
N4165     Výživa a potraviny                                         (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                           
kód        název programu                                           forma studia         
N4109      Zahradní a krajinářská architektura                          (Ing., PS, 2)    
N4144      Zahradnictví                                             (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)                                        62,4 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B3341      Dřevařství                                          (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B4132      Lesnictví                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                           
N3301      Dřevařské inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4107      Lesní inženýrství                                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta tropického zemědělství (FTZ)                                        76 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B4106      Tropical Agriculture                                      (Bc., PS, 3) AJ     
B4106      Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N4107      Forestry Engineering                                      (Ing., PS, 2) AJ    
N4157      Tropical Agriculture                                  (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106      Zemědělská specializace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta životního prostředí (FŽP)                                         58,7 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
*          Environmental Engineering                                 (Bc., PS, 3) AJ     
B3931      Environmentální vědy                                      (Bc., PS, KS, 3)    
*          Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí    
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                                                                        (Bc., PS, 3)     
B3915      Krajinářství                                              (Bc., PS, KS, 3)    
B4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N3904      Engineering Ecology                                       (Ing., PS, 2) AJ    
N3931      Environmentální vědy                                         (Ing., PS, 2)    
*          Geographic information systems and Remote                                     
           sensing in Environmental Sciences                         (Ing., PS, 2) AJ    
N1201      Geology                                                   (Ing., PS, 2) AJ    
N3904      Inženýrská ekologie                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N3914      Krajinné inženýrství                                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Ing., PS, 2)    
N4106      Zemědělská specializace                                      (Ing., PS, 2)    
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)                                                  
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B7507      Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                         98,8 %         
Kamýcká 129 , 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B6208      Ekonomika a management                                   (Bc., PS, KS, 3)     
B6202      Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6209      Systémové inženýrství a informatika                       (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                           
N6208      Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202      Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6207      Kvantitativní metody v ekonomice                             (Ing., PS, 2)    
N6209      Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Technická fakulta (TF)                                                      96 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B3909      Procesní inženýrství                                      (Bc., PS, KS, 3)    
B3710      Technika a technologie v dopravě a spojích                (Bc., PS, KS, 3)    
B4106      Zemědělská specializace                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B4101      Zemědělské inženýrství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                            
kód       název programu                                             forma studia         
Navazující magisterské studium                                                            
N3909     Procesní inženýrství                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích                 (Ing., PS, KS, 2)    
N4110     Technology and Environmental Engineering                (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106     Zemědělská specializace                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4101     Zemědělské inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)                                               
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz                     
Fakulta architektury (FA)                                                  80,4 %         
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz                                     
Bakalářské studium                                                                        
B3501     Architektura a urbanismus                                      (Bc., PS, 3)     
*         Design                                                        (BcA., PS, 3)     
*         Krajinářská architektura                                       (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3501     Architektura a urbanismus                           (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
*         Design                                                  (MgA., PS, 2) i v AJ    
*         Krajinářská architektura                                  (Ing. arch., PS, 2)   
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)                                 64,3 %         
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz                                        
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Bakalářské studium                                                                        
B3921     Biomedicínská a klinická technika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3921     Biomedicínská a klinická technika                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta dopravní (FD)                                                      83,8 %         
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                        
B3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechnická (FEL)                                             70,7 %         
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz                                    
Bakalářské studium                                                                        
*         Elektronika a komunikace                                       (Bc., PS, 3)     
*         Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika                             
                                                                         (Bc., KS, 3)     
*         Elektrotechnika, energetika a management                       (Bc., PS, 3)     
*         Kybernetika a robotika                                         (Bc., PS, 3)     
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Bc., PS, 3)     
*         Otevřená informatika                                           (Bc., PS, 3)     
*         Otevřené elektronické systémy                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*         Softwarové inženýrství a technologie                           (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Elektronika a komunikace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Elektrotechnika, energetika a management                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
N3946     Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
*         Kybernetika a robotika                                   (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Ing., PS, 2)    
N3958     Letectví a kosmonautika                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřená informatika                                     (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřené elektronické systémy                                  (Ing., PS, 2)    
Fakulta informačních technologií (FIT)                                       53 %         
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz                                              
Bakalářské studium                                                                        
B1801     Informatika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N1801     Informatika                                           (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)                              79,3 %         
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3913     Aplikace přírodních věd                                        (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3913     Aplikace přírodních věd                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Fakulta stavební (FSV)                                                     74,6 %         
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz                               
Bakalářské studium                                                                        
          Architektura a stavitelství                                   (Bc., PS, 4)      
          Civil Engineering                                           (Bc., PS, 4) AJ     
          Geodézie a kartografie                                         (Bc., PS, 3)     
          Stavební inženýrství                                           (Bc., PS, 4)     
          Stavitelství                                                   (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                            
          Architektura a stavitelství                              (Ing. arch., PS, 2)    
          Budovy a prostředí                                           (Ing., PS, 1,5)    
          Civil Engineering                                         (Ing., PS, 1,5) AJ    
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          Geodézie a kartografie                                         (Ing., PS, 2)    
          Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojní (FS)                                                       78,7 %         
Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3943     Mechatronika                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B2341     Strojírenství                                         (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2342     Teoretický základ strojního inženýrství               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2343     Výroba a ekonomika ve strojírenství                        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Aplikované vědy ve strojním inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt         
kód název programu        forma studia     
 
*     Automatizační a přístrojová technika (Ing., PS, KS, 2)      
*     Dopravní a transportní technika      (Ing., PS, KS, 2)      
*     Energetika a procesní inženýrství    (Ing., PS, KS, 2)      
N3946 Inteligentní budovy                  (Ing., PS, KS, 2)      
N3951 Jaderná energetická zařízení         (Ing., PS, KS, 2)      
N3958 Letectví a kosmonautika              (Ing., PS, KS, 2)      
N2307 Master of Automotive Engineering      (Ing., PS, 2) AJ      
      Průmysl 4.0                             (Ing., PS, 2)       
*     Řízení průmyslových systémů          (Ing., PS, KS, 2)      
N2301 Strojní inženýrství               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*     Výrobní inženýrství                  (Ing., PS, KS, 2)          
 
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)                                                   
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                                  (Bc., PS, 3) i v AJ   
B7507     Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
          Projektové řízení inovací                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)                                        
Beethovenova 2, 662 15   Brno, www.jamu.cz                                              
Divadelní fakulta (DIFA)                                                  24,2 %        
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                      
B8203     Dramatická umění                                         (BcA., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                     
M8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 2)     
Hudební fakulta (HF)                                                      56,2 %        
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
B8201     Hudební umění                                   (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ      
 
Navazující magisterské studium      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                        
kód    název programu                          forma studia           
N8201  Hudební umění                       (MgA., PS, 2) i v AJ, NJ   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)                     
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz             
Ekonomická fakulta (EF)                             71,2 %            
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz                 
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Bakalářské studium                                                    
B1103  Aplikovaná matematika                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6208  Ekonomika a management                   (Bc., PS, KS, 3)      
B6202  Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, KS, 3)      
B6209  Systémové inženýrství a informatika  (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management                  (Ing., PS, KS, 2)      
N62237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) AJ      
N6209  Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, 2)       
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)              76,2 %            
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz                        
Bakalářské studium                                                    
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B4103  Zootechnika                              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4106  Zemědělská specializace              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4103  Zootechnika                             (Ing., PS, KS, 2)      
Filozofická fakulta (FF)                            78,5 %            
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz               
Bakalářské studium                                                    
B7109  Archeologie                                (Bc., PS, 3)        
*      Dějiny umění                               (Bc., PS, 3)        
B7310  Filologie                                  (Bc., PS, 3)        
B7105  Historické vědy                            (Bc., PS, 3)        
B6107  Humanitní studia                           (Bc., PS, 3)        
B8109  Obecné teorie a dějiny umění a kultury     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N7109  Archeologie                                (Mgr., PS, 2)       
*      Dějiny umění a vizuální studia             (Mgr., PS, 2)       
N7310  Filologie                                  (Mgr., PS, 2)       
N7105  Historické vědy                            (Mgr., PS, 2)       
N6107  Humanitní studia                           (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
Pedagogická fakulta (PF)                            58,4 %            
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1301  Geografie                                  (Bc., PS, 3)        
B7701  Psychologie                                (Bc., PS, 3)        
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B7506  Speciální pedagogika                       (Bc., PS, 3)        
B7401  Tělesná výchova a sport                    (Bc., PS, 3)        
Magisterské studium                                                   
M7503  Učitelství pro základní školy              (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                        
N7401  Tělesná výchova a sport                    (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N7503  Učitelství pro základní školy           (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505  Vychovatelství                             (Mgr., PS, 2)       
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                        73,2 %            
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz             
Bakalářské studium                                                    
B1802  Aplikovaná informatika                  (Bc., PS, 3) i v AJ    
B1103  Aplikovaná matematika                      (Bc., PS, 3)        
B1513  Biofyzika                                  (Bc., PS, 3)        
B1406  Biochemistry                             (Bc., PS, 3) AJ       
B1501  Biologie                                   (Bc., PS, 3)        
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B2612  Elektrotechnika a informatika            (Bc., PS, KS, 3)      
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B1701  Fyzika                                     (Bc., PS, 3)        
B1407  Chemie                                     (Bc., PS, 3)        
B1101  Informatika                                (Bc., PS, 3)        
B1801  Matematika                                 (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N1802  Aplikovaná informatika                     (Mgr., PS, 2)       
N1513  Biofyzika                                  (Mgr., PS, 2)       
N1406  Biochemie                              (Mgr., PS, 2) i v AJ    
N1501  Biologie                                   (Mgr., PS, 2)       
N1507  Botanika                                   (Mgr., PS, 2)       
N1701  Fyzika                                     (Mgr., PS, 2)       
N1407  Chemie                                     (Mgr., PS, 2)       
N1101  Matematika                                 (Mgr., PS, 2)       
N1801  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N1502  Zoologie                               (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Teologická fakulta (TF)                             90,7 %            
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz                     
Bakalářské studium                                                    
B6101  Filozofie                                (Bc., PS, KS, 3)      
B7501  Pedagogika                               (Bc., PS, KS, 3)      
B7508  Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)      
B6141  Teologie                                 (Bc., PS, KS, 3)      
B7505  Vychovatelství                           (Bc., PS, KS, 3)      
Magisterské studium                                                   
M6141  Teologie                                   (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
N6101 Filozofie                            (Mgr., PS, 2)       
N7502 Sociální práce                    (Mgr., PS, KS, 2)      
N6141 Teologie                          (Mgr., PS, KS, 2)      
N7504 Učitelství pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505 Vychovatelství                    (Mgr., PS, KS, 2)      
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)             75,2 %            
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz  
Bakalářské studium                                             
B2825 Ochrana obyvatelstva               (Bc., PS, KS, 3)      
B5341 Ošetřovatelství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B5349 Porodní asistence                  (Bc., PS, KS, 3)      
B5342 Rehabilitace                       (Bc., PS, KS, 3)      
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)      
B5345 Specializace ve zdravotnictví      (Bc., PS, KS, 3)      
B5347 Veřejné zdravotnictví                (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                 
N2825 Ochrana obyvatelstva              (Mgr., PS, KS, 2)      
N5341 Ošetřovatelství                   (Mgr., PS, KS, 2)      
N5342 Rehabilitace                      (Mgr., PS, KS, 2)      
N5347 Veřejné zdravotnictví                (Mgr., PS, 2)       
Zemědělská fakulta (ZF)                      78,9 %            
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz        
Bakalářské studium                                             
B4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
B4131 Zemědělství                        (Bc., PS, KS, 3)      
B4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                 
N4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
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N4101 Zemědělské inženýrství             (Bc., PS, KS, 3)      
N4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Masarykova univerzita (MU)                                     
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz                
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)             40,8 %                
 
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód        název programu                                          forma studia         
Bakalářské studium                                                                      
*          Ekonomie                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací        (Bc., KS, 3)     
*          Finance                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
*          Finance a právo                                             (Bc., PS, 3)     
*          Hospodářská politika                                        (Bc., PS, 3)     
*          Podniková ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)    
*          Podniková informatika                                       (Bc., PS, 3)     
*          Regionální rozvoj a cestovní ruch                        (Bc., PS, KS, 3)    
*          Veřejná ekonomika a správa                               (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Ekonomie                                               (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Finance                                            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Hospodářská politika                                        (Ing., PS, 2)    
*          Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                   (Ing., PS, 2)    
*          Matematické a statistické metody v ekonomii                 (Ing., PS, 2)    
*          Podniková ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Regionální rozvoj a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
*          Veřejná ekonomika a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta informatiky (FI)                                                 53,6 %         
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
*          Informatika                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Informatika ve vzdělávání                                   (Bc., PS, 3)     
*          Programování a vývoj aplikací                               (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Řízení softwarových systémů a služeb                       (Mgr., PS, 2)     
*          Teoretická informatika                                     (Mgr., PS, 2)     
*          Učitelství informatiky pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)     
*          Umělá inteligence a zpracování dat                         (Mgr., PS, 2)     
*          Vizuální informatika                                       (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sociálních studií (FSS)                                          37,4 %         
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz                                                
Bakalářské studium                                                                      
*          Bezpečnostní a strategická studia                           (Bc., PS, 3)     
*          Environmentální studia                                      (Bc., PS, 3)     
*          Evropská studia                                             (Bc., PS, 3)     
*          Mediální studia a žurnalistika                              (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy                                          (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy a evropská politika                      (Bc., PS, 3)     
*          Politologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Psychologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Sociální antropologie                                       (Bc., PS, 3)     
*          Sociální práce                                           (Bc., PS, KS, 3)    
*          Sociologie                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Veřejná a sociální politika a lidské zdroje                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
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*          Bezpečnostní a strategická studia                          (Mgr., PS, 2)     
*          Energetická bezpečnost                                  (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Environmentální studia                                     (Mgr., PS, 2)     
*          European Politics                                          (Mgr., PS, 2)     
*          Evropská studia                                            (Mgr., PS, 2)     
*          Evropské vládnutí                                       (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Joint Master Programme in International Relations:                           
           Europe from the Visegrad Perspective                    (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Konfliktní a demokratická studia                         (Mgr., PS, 2) AJ    
*          Kulturní sociologie                                     (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Mezinárodní vztahy                                         (Mgr., PS, 2)     
*          Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Politologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Sociální práce                                          (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Sociologie                                                 (Mgr., PS, 2)     
*          Společný mezinárodní program kulturní sociologie        (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Veřejná politika a lidské zdroje                           (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sportovních studií (FSPS)                                        38,5 %         
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
*          Osobní a kondiční trenér                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)     
*          Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek         (Mgr., KS, 2)     
*          Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie              (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Management sportu                                       (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                   70 %         
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                      
*          Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/                
           Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/                                      
           Španělský jazyk a literatura                                (Bc., PS, 3)     
*          Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/                                
           Polská/Ruská/Ukrajinská studia                              (Bc., PS, 3)     
*          Archeologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Archivnictví                                                (Bc., PS, 3)     
*          Baltistika                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny starověku                                            (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny umění                                                (Bc., PS, 3)     
*          Divadelní studia                                            (Bc., PS, 3)     
*          Estetika                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Etnologie                                                (Bc., PS, KS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
*          Filozofie                                                   (Bc., PS, KS, 3)  
B7310      Filologie                                                       (Bc., PS, 3)  
*          Historie                                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*          Hudební věda                                                (Bc., PS, KS, 3)  
*          Informační studia a knihovnictví                            (Bc., PS, KS, 3)  
*          Japanistika                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Klasická archeologie                                            (Bc., PS, 3)  
*          Muzeologie                                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Obecná jazykověda                                               (Bc., PS, 3)  
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*          Obecná teorie a dějiny umění a kultury                      (Bc., PS, KS, 3)  
*          Pedagogika                                                      (Bc., PS, 3)  
*          Počítačová lingvistika                                          (Bc., PS, 3)  
*          Pomocné vědy historické                                         (Bc., PS, 3)  
*          Psychologie                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Religionistika                                              (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sdružená uměnovědná studia                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sociální pedagogika a poradenství                               (Bc., PS, 3)  
*          Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury               (Bc., PS, KS, 3)  
*          Teorie interaktivních médií                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*          Vietnamistika                                                   (Bc., PS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                           
*          Andragogika                                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Archivnictví                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský jazyk a literatura (Mgr., PS, 2)  
*          Čínská/Ruská studia                                            (Mgr., PS, 2)  
*          Dějiny umění                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Etnologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7310      Filologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N6101      Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
*          Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7105      Historické vědy                                                (Mgr., PS, 2)  
*          Historie                                                       (Mgr., PS, 2)  
*          Informační studia a knihovnictví                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Literatura a mezikulturní komunikace                           (Mgr., PS, 2)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                       
kód       název programu                                          forma studia       
*         Nordistika - odbornost pro praxi                           (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                  (Mgr., PS, KS, 2)  
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Počítačová lingvistika                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Pomocné vědy historické                                    (Mgr., PS, 2)   
*         Překladatelství románských a germánských jazyků            (Mgr., PS, 2)   
*         Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Religionistika                                             (Mgr., PS, 2)   
*         Slavistika                                                 (Mgr., PS, 2)   
*         Sociální pedagogika a poradenství                          (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                   25,6 %       
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz                                         
Bakalářské studium                                                                   
*         Dentální hygiena                                            (Bc., PS, 3)   
*         Fyzioterapie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                    (Bc., PS, 3)   
*         Nutriční terapie                                            (Bc., PS, 3)   
*         Optika a optometrie                                         (Bc., PS, 3)   
*         Ortoptika                                                   (Bc., PS, 3)   
B5341     Ošetřovatelství                                             (Bc., PS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                           (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)   
*         Zdravotnické záchranářství                                  (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M5103     Všeobecné lékařství                                 (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M5111     Zubní lékařství                                     (MDDr., PS, 5) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                       
*         Intenzivní péče                                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Optometrie                                                 (Mgr., PS, 2)   
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N5345     Specializace ve zdravotnictví                              (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                               51,7 %       
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz                                               
Bakalářské studium                                                                   
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/  
          Hudební výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/                           
          Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/                   
          Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/           
          Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a vizuální tvorba/                      
          Zeměpis se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., PS, KS, 3)  
B0231A090003*    Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost           (Bc., PS, 3)   
*         Logopedie                                                (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                               (Bc., PS, KS, 3)  
B7531     Předškolní a mimoškolní pedagogika                       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Sociální pedagogika a volný čas                             (Bc., PS, 3)   
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)  
B7505     Vychovatelství                                              (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                       
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
N7504     Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, KS, 2)  
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                                 45,9 %       
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                   
*         Mezinárodněprávní obchodní studia                           (Bc., KS, 3)   
*         Obchodněprávní studia                                                      
                                                                      (Bc., KS, 3)   
*         Teorie a praxe trestního a správního procesu                (Bc., KS, 3)   
*         Veřejná správa                                              (Bc., KS, 3)   
*         Vyšší justiční úředník                                      (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
*         Právo a právní věda                                        (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Veřejná správa                                             (Mgr., KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                              74 %       
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                   
*         Antropologie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Biochemie                                                   (Bc., PS, 3)   
*         Ekologická a evoluční biologie                              (Bc., PS, 3)   
*         Experimentální a molekulární biologie                       (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika - nanotechnologie                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Geografie a kartografie                                     (Bc., PS, 3)   
*         Geologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Chemie                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3)   
*         Lékařská genetika a molekulární diagnostika                 (Bc., PS, 3)   
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Bc., PS, 3)   
*         Matematika                                                  (Bc., PS, 3)   
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Antropologie                                               (Mgr., PS, 2)   
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*         Aplikovaná a environmentální geologie                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Aplikovaná geografie a geoinformatika                      (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná matematika                                      (Mgr., PS, 2)   
*         Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
          - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika   (Mgr., PS, 2)     
*         Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)     
*         Biologie člověka                                            (Mgr., PS, 2)     
*         Botanika                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie rostlin                             (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie živočichů a imunologie              (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzická geografie                                           (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
N1701     Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Geoenvironmentální rizika a sanace                      (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Geografická kartografie a geoinformatika                    (Mgr., PS, 2)     
*         Geologie                                                (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2)     
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Mgr., PS, 2)     
*         Matematika                                                  (Mgr., PS, 2)     
*         Mikrobiologie                                               (Mgr., PS, 2)     
*         Molekulární biologie a genetika                             (Mgr., PS, 2)     
*         Ochrana přírody                                             (Mgr., PS, 2)     
*         Radiologická fyzika                                         (Mgr., PS, 2)     
*         Sociální geografie a regionální rozvoj                      (Mgr., PS, 2)     
*         Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/                    
          matematiky pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)     
*         Zoologie                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Mgr., PS, 2)     
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)                                                   
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz                            
Agronomická fakulta (AF)                                                   86 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B4112     Agrobiologie                                             (Bc., PS, KS, 3)     
B2901     Chemie a technologie potravin                                (Bc., PS, 3)     
B4152     Rostlinolékařství                                            (Bc., PS, 3)     
B2826     Technologie odpadů                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B4106     Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
B4103     Zootechnika                                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4102     Fytotechnika                                                (Ing., PS, 2)     
N2901     Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, 2)     
N4152     Rostlinolékařství                                           (Ing., PS, 2)     
N2826     Technologie odpadů                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N4106     Zemědělská specializace                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4101     Zemědělské inženýrství                                      (Ing., PS, 2)     
N4103     Zootechnika                                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)              70,3 %         
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz              
Bakalářské studium                                                                      
B6702     Mezinárodní teritoriální studia                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6214     Regionální rozvoj                                       (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6702     Mezinárodní teritoriální studia                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
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N6214     Regionální rozvoj                                      (Ing., PS, 2) i v AJ   
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)                                                 
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)     
B4156     Technické znalectví a pojišťovnictví                     (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4160     Technické znalectví a expertní inženýrství                  (Ing., KS, 2)     
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)                                       97,6 %         
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
B4166     Arboristika                                              (Bc., PS, KS, 3)     
B8213     Design nábytku                                               (Bc., PS, 3)     
B3341     Dřevařství                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B3915     Krajinářství                                                 (Bc., PS, 3)     
B4132     Lesnictví                                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3302     Nábytek                                                      (Bc., PS, 3)     
B3305     Stavby na bázi dřeva                                         (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8213     Design nábytku                                              (Ing., PS, 2)     
N3301     Dřevařské inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4158     European Forestry                                         (Ing., PS, 2) AJ    
N3914     Krajinné inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
N4107     Lesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)    
N3303     Nábytkové inženýrství                                       (Ing., PS, 2)     
N3305     Stavby na bázi dřeva                                        (Ing., PS, 2)     
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                        92,1 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202     Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B3902     Inženýrská informatika                                       (Bc., PS, 3)     
B6209     Systémové inženýrství a informatika                     (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6208     Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3902     Inženýrská informatika                                      (Ing., PS, 2)     
N6209     Systémové inženýrství a informatika                    (Ing., PS, 2) i v AJ   
Zahradnická fakulta (ZF)                                                 72,9 %         
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
Bakalářské studium                                                                
B4171     Floristická tvorba                                    (Bc., PS, KS, 3)  
          Realizace a správa zeleně                             (Bc., PS, KS, 3)  
          Krajinářská architektura                                 (Bc., PS, 4)   
B4108     Zahradnické inženýrství                               (Bc., PS, KS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                    
N4168     Horticultural Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ  
N4109     Zahradní a krajinářská architektura                      (Ing., PS, 2)  
N4108     Zahradnické inženýrství                              (Ing., PS, KS, 2)  
Ostravská univerzita (OU)                                                         
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz                                       
Fakulta sociálních studií (FSS)                                      37,1 %       
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                
B6731     Sociální politika a sociální práce                    (Bc., PS, KS, 3)  
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*         Zdravotně-sociální péče                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N6731     Sociální politika a sociální práce                  (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Zdravotně-sociální péče a rehabilitace                  (Mgr., KS, 2)   
Fakulta umění (FU)                                                     47 %       
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                
B8201     Hudební umění                                           (BcA., PS, 3)   
B8206     Výtvarná umění                                          (BcA., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N8201     Hudební umění                                          (MgA., PS, 2)    
N8206     Výtvarná umění                                         (MgA., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                             43,9 %       
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3)  
*         Český jazyk a literatura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Dějiny umění                                             (Bc., PS, 3)   
*         English Philology                                     (Bc., PS, 3) AJ   
*         Filozofie                                             (Bc., PS, KS, 3)  
*         Historie                                                 (Bc., PS, 3)   
*         Latinský jazyk a kultura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Psychologie                                              (Bc., PS, 3)   
*         Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*         Základy společenských věd                                (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie   (Mgr., PS, 2)   
*         Český jazyk a literatura                                (Mgr., PS, 2)   
*         Čeština pro cizince                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Dějiny umění                                            (Mgr., PS, 2)   
*         English Philology                                    (Mgr., PS, 2) AJ   
*         Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Historie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Latinský jazyk a kultura středověku                     (Mgr., PS, 2)   
*         Středoevropská historická studia se zaměřením na české,                 
          polské a slovenské dějiny                               (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                28,7 %       
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                
B5341     Ošetřovatelství                                       (Bc., PS, KS, 3)  
B5349     Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                         (Bc., PS, KS, 3)  
B5347     Veřejné zdravotnictví                                    (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                               
M5103     Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                    
N5341     Ošetřovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N5347     Veřejné zdravotnictví                                   (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                            34,8 %       
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz                       
Bakalářské studium                                                                
*         Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/       
          Matematika/Občanská výchova/Odborné předměty/Psychologie/               
          Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke zdraví/    
          Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy                     
          a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  (Bc., PS, KS, 3)  
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B7501     Pedagogika                                            (Bc., PS, KS, 3)  
B7507     Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)  
B7506     Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
B7401     Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
M7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
N7507     Specializace v pedagogice                           (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506     Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro 2. stupeň ZŠ                         (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
N7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501     Vychovatelství                                      (Mgr., PS, KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                         54,2 %       
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná informatika                                (Bc., PS, KS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                              
kód       název programu                                               forma studia         
*         Biologie                                                          (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                      (Bc., PS, 3)    
*         Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
*         Geografie                                                         (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                            (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                       (Bc., PS, 3)    
*         Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1702     Aplikovaná fyzika                                                (Mgr., PS, 2)    
*         Biologie                                                         (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                     (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                        (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                           (Mgr., PS, 2)    
N1801     Informatika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
*         Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., PS, 2)    
Slezská univerzita v Opavě (SU)                                                             
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz                                                 
Fakulta veřejných politik (FVP)                                               72,3 %        
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                          
B5341     Ošetřovatelství                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B6731     Sociální politika a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                     (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N6731     Sociální politika a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF)                                      64,5 %        
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                          
B1702     Aplikovaná fyzika                                                 (Bc., PS, 3)    
B1802     Aplikovaná informatika                                        (Bc., PS, KS, 3)    
B7109     Archeologie                                                       (Bc., PS, 3)    
B8203     Dramatická umění                                                 (BcA., PS, 3)    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média             (BcA., KS, 3)    
B7310     Filologie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B6503     Gastronomie, hotelnictví a turismus                               (Bc., PS, 3)    
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B7105     Historické vědy                                                   (Bc., PS, 3)    
B7201     Informační studia a knihovnictví                              (Bc., PS, KS, 3)    
B1801     Informatika                                                   (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N7109     Archeologie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N8203     Dramatická umění                                                (MgA., PS, 2)     
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média            (MgA., KS, 2)     
N7310     Filologie                                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N1701     Fyzika                                                     (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7106     Historická studia                                                (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                                  (Mgr., PS, 2)    
N7201     Informační studia a knihovnictví                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                                (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7504     Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., KS, 2)    
Matematický ústav v Opavě (MÚ)                                                              
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                          
B1101     Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1101     Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)                                            82 %        
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                          
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Bc., PS, 3)    
*         Cestovní ruch a turismus                                          (Bc., PS, 3)    
B6208     Ekonomika a management                                        (Bc., PS, KS, 3)    
*         Finance a účetnictví                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6202     Hospodářská politika a správa                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B6209     Systémové inženýrství a informatika                           (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Ing., PS, 2)   
N6208     Ekonomika a management                                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                                 (Ing., PS, KS, 2)   
*         Manažerská informatika                                        (Ing., PS, KS, 2)   
Technická univerzita v Liberci (TUL)                                                        
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz                                             
Ekonomická fakulta (EF)                                                       86,8 %        
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz                                         
Bakalářské studium                                                                          
B6208     Ekonomika a management                                            (Bc., PS, 3)    
*         Podniková ekonomika                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B6209     Systémové inženýrství a informatika                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                              
          Hospodářská politika v globálním prostředí                       (Ing., PS, 2)    
          Podniková ekonomika                                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6209     Systémové inženýrství a informatika                               (Ing., PS, 2)   
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)                 80,6 %        
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                          
B3901     Aplikované vědy v inženýrství                                     (Bc., PS, 3)    
B0613A140005*     Informační technologie                                    (Bc., PS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód     název programu                                 forma studia           
B0714A270001* Mechatronika                                (Bc., PS, 3)        
B0719A130001* Nanotechnologie                             (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3901   Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, 2)       
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N2612   Elektrotechnika a informatika                     (Ing., PS, 2)       
        Mechatronics                                    (Ing., PS, 2) AJ      
N0719A270001* Nanotechnologie                             (Ing., PS, 2)       
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)           73,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B7310   Filologie                                         (Bc., PS, 3)        
B1701   Fyzika                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1301   Geografie                                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7106   Historická studia                                 (Bc., PS, 3)        
B1407   Chemie                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1801   Informatika                                    (Bc., PS, KS, 3)       
B1101   Matematika                                     (Bc., PS, KS, 3)       
B7508   Sociální práce                                    (Bc., KS, 3)        
B7507   Specializace v pedagogice                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7506   Speciální pedagogika                           (Bc., PS, KS, 3)       
B7401   Tělesná výchova a sport                           (Bc., PS, 3)        
B7505   Vychovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)       
Magisterské studium                                                           
M7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 5)       
Navazující magisterské studium                                                
N1103   Aplikovaná matematika                            (Mgr., PS, 2)        
N1701   Fyzika                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N7105   Historické vědy                                  (Mgr., PS, 2)        
N1407   Chemie                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N1101   Matematika                                    (Mgr., PS, KS, 2)       
N7508   Sociální práce                                (Mgr., PS, KS, 2)       
N7506   Speciální pedagogika                          (Mgr., PS, KS, 2)       
N7401   Tělesná výchova a sport                          (Mgr., PS, 2)        
N7504   Učitelství pro střední školy                  (Mgr., PS, KS, 2)       
N7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 2)       
N7505   Vychovatelství                                   (Mgr., PS, 2)        
Fakulta strojní (FS)                                         100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B2301   Strojní inženýrství                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N2301   Strojní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta textilní (FT)                                       98,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B3107   Textil                                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N3957   Průmyslové inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N3106   Textilní inženýrství                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta umění a architektury (FA)                             50 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3501   Architektura a urbanismus                         (Bc., PS, 4)        
B8208   Design                                           (BcA., PS, 4)        
B8206   Výtvarná umění                                   (BcA., PS, 4)        
Navazující magisterské studium                                                
N3501   Architektura a urbanismus                 (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
N8208   Design                                           (MgA., PS, 2)        
N8206   Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)        
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                          100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
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B3944   Biomedicínská technika                            (Bc., PS, 3)        
B5341   Ošetřovatelství                                (Bc., PS, KS, 3)       
B5345   Specializace ve zdravotnictví                     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3963   Biomedicínské inženýrství                         (Ing., PS, 2)       
Univerzita Hradec Králové (UHK)                                               
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz                        
Fakulta informatiky a managementu (FIM)                     67,1 %            
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B1802   Aplikovaná informatika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6208   Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)       
B0688A140001* Informační management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N1802   Aplikovaná informatika                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N0688A140001* Informační management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N6209   Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Filozofická fakulta (FF)                                    74,3 %            
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz                     
Bakalářské studium                                                            
B0222A120009* Archeologie                                 (Bc., PS, 3)        
B6101   Filozofie                                         (Bc., PS, 3)        
B0222A120001* Historické vědy                          (Bc., PS, KS, 3)       
B7105   Historické vědy                                   (Bc., PS, 3)        
B6701   Politologie                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B0923P240001* Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)       
*       Sociologie                                        (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                              
kód      název programu                                 forma studia        
B3928    Technická podpora humanitních věd               (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N7109    Archeologie                                       (Mgr., PS, 2)    
N0223A100001* Filozofie                                    (Mgr., PS, 2)    
N7105    Historické vědy                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N0222A120001* Historie                                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702    International Area Studies                     (Mgr., PS, 2) AJ    
N0223A100002* Philosophy                                (Mgr., PS, 2) AJ    
N6701    Politologie                                    (Mgr., PS, KS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                     56,4 %        
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz                      
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7507    Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7506    Speciální pedagogika                            (Bc., PS, KS, 3)   
B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy              (Bc., PS, KS, 3)   
B7505    Vychovatelství                                  (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                         
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol  (Mgr., PS, KS, 5)   
M7503    Učitelství pro základní školy                  (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                              
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením                     
              na děti se speciálními potřebami          (Mgr., PS, KS, 2)   
N7507    Specializace v pedagogice                      (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504    Učitelství pro střední školy                      (Mgr., PS, 2)    
N7503    Učitelství pro základní školy                     (Mgr., PS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                  69,7 %        
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Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B1501    Biologie                                           (Bc., PS, 3)    
*        Biologie a ekologie                                (Bc., PS, 3)    
*        Finanční a pojistná matematika                     (Bc., PS, 3)    
B1701    Fyzika                                          (Bc., PS, KS, 3)   
*        Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)   
*        Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1407    Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1101    Matematika                                         (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                              
N1501    Biologie                                          (Mgr., PS, 2)    
*        Biologie a ekologie                               (Mgr., PS, 2)    
N1701    Fyzika                                         (Mgr., PS, KS, 2)   
*        Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1407    Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1101    Matematika                                        (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)                 
 Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz                      
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                             72,8 %        
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz                        
Bakalářské studium                                                          
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)   
B6202    Hospodářská politika a správa                   (Bc., PS, KS, 3)   
B6731    Sociální politika a sociální práce              (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, 2)    
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                            82 %         
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B3907    Energetika                                      (Bc., PS, KS, 3)   
B3911    Materiálové vědy                                   (Bc., PS, 3)    
B2303    Strojírenská technologie                        (Bc., PS, KS, 3)   
B2341    Strojírenství                                   (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N3907    Energetika                                     (Ing., PS, KS, 2)   
N3911    Materiálové vědy                                  (Ing., PS, 2)    
N2341    Strojírenská technologie                       (Ing., PS, KS, 2)   
N2341    Strojírenství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta umění a designu (FUD)                                  56 %         
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B8206    Výtvarná umění                                    (BcA., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                              
*        Design                                           (MgA., PS, 2)     
*        Výtvarná umění                               (MgA., PS, 2) i v AJ  
N8206    Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)     
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                           68,4 %        
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz                       
Bakalářské studium                                                          
B5341    Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B5349    Porodní asistence                                  (Bc., PS, 3)    
B5345    Specializace ve zdravotnictví                   (Bc., PS, KS, 3)   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                             81,9 %        
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz                   
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Bakalářské studium                                                          
B1601    Ekologie a ochrana prostředí                    (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                   (Ing., PS, KS, 2)   
Filozofická fakulta (FF)                                      92,8 %            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz                                       
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6101     Filozofie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6107     Humanitní studia                                             (Bc., PS, 3)    
B6701     Politologie                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7310     Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107     Humanitní studia                                            (Mgr., PS, 2)    
N0231A090012*    Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2)    
N6701     Politologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
Pedagogická fakulta (PDF)                                                70,5 %        
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz                                     
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)    
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B7401     Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)    
M7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7507     Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, KS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7401     Tělesná výchova a sport                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)    
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             81,7 %        
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B1702     Aplikovaná fyzika                                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1802     Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1501     Biologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                  (Bc., PS, 3)    
B1101     Matematika                                                   (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1501     Biologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N1701     Fyzika                                             (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N1101     Matematika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N3942     Nanotechnologie                                        (Mgr., PS, 2) i v AJ  
Univerzita Karlova (UK)                                                                
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz                                          



 
 

Plné znění zpráv  318 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

1. lékařská fakulta (1. LF)                                              35,1 %        
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B0910P36A3* Adiktologie                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B0915P36A9* Ergoterapie                                                (Bc., PS, 3)    
B0910P36A12* Nutriční terapie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                            (Bc., PS, 3)    
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0911A35A14*     Dentistry                                       (MDDr., PS, 5) AJ     
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
M0911A35A13*     Zubní lékařství                                    (MDDr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                         
N0910A36A8   Adiktologie                                              (Mgr., KS, 2)    
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., KS, 2)    
2. lékařská fakulta (2. LF)                                                18 %        
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                     
B0915P36A362*    Fyzioterapie                                          (Bc., PS, 3)    
B0913P36A488*    Pediatrické ošetřovatelství                           (Bc., KS, 3)    
B0913P36A489*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2)    
3. lékařská fakulta (3. LF)                                              21,3 %        
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz                                             
Bakalářské studium                                                                     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
B0913P36A687*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N0913P36A667*    Intenzivní péče                                      (Mgr., PS, 2)    
Evangelická teologická fakulta (ETF)                                     61,5 %        
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                     
B0923P24A730*    Pastorační a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)    
B6141     Teologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                                forma studia        
N0221A10A498*      Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika     (Mgr., PS, KS, 2)    
N6141      Teologie                                                (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studií (FHS)                                                63,2 %       
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz                                                   
Bakalářské studium                                                                           
B0288A120001*      Liberal Arts and Humanities                            (Bc., PS, 3) AJ    
B0288A25A36*       Studium humanitní vzdělanosti                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0314A25A46*       Antropologická studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0222A120002*      Dějiny moderní evropské kultury                          (Mgr., PS, 2)    
N0232A18A65*       Elektronická kultura a sémiotika                         (Mgr., PS, 2)    
N0223A10A49*       Filosofie v kontextu humanitních věd                     (Mgr., PS, 2)    
N6101      Filozofie                                                     (Mgr., PS, 2) NJ    
N0314A250002*      Historical Sociology                                  (Mgr., PS, 2) AJ    
N0314A250001*      Historická sociologie                                (Mgr., PS, KS, 2)    
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N6107      Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N6107      Humanitní studia                                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N0929A24A51*       Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických                          
                   organizacích                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0521A25A44*       Sociální a kulturní ekologie                             (Mgr., PS, 2)    
Fakulta sociálních věd (FSV)                                                    37,8 %       
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz                                     
Bakalářské studium                                                                           
B0312A20A136*      Česko-německá studia                                       (Bc., PS, 3)   
B6201      Ekonomické teorie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ  
B0388A18A140*      Komunikační studia                                         (Bc., PS, 3)   
B0312A20A125*      Politics, Philosophy and Economics                     (Bc., PS, 3) AJ    
B0312A20A123*      Politologie a mezinárodní vztahy                           (Bc., PS, 3)   
B0312A20A124*      Politologie a veřejná politika                             (Bc., PS, 3)   
B0314A25A138*      Sociologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B0314A25A137*      Sociologie a sociální politika                             (Bc., PS, 3)   
B0312A20A126*      Teritoriální studia                                   (Bc., PS, DS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                               
N0312A20A147*      Balkan, Eurasian and Central European Studies         (Mgr., PS, 2) AJ    
N6201      Ekonomické teorie                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A151*      European Politics and Society:                                            
                   Vaclav Havel Joint Master Programme                      (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A144*      Geopolitical Studies                                     (Mgr., PS, 2)    
N0312A25A143*      International Economic and Political Studies             (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A148*      Master in Area Studies                                   (Mgr., PS, 2)    
N7202      Mediální a komunikační studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0388A18A154*      Mediální studia                                          (Mgr., DS, 2)    
N0312A20A150*      Německá a středoevropská studia /                                         
                   Deutsche und Mitteleuropäische Studien                   (Mgr., PS, 2)    
N6701      Politologie                                                 (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A142*      Politologie                                              (Mgr., PS, 2)    
N0314A25A155*      Society, Communication and Media                         (Mgr., PS, 2)    
N6703      Sociologie                                              (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N0312A20A145*      Teritoriální studia                                      (Mgr., PS, 2)    
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)                                         36,5 %       
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0114A28A20*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                              (Bc., PS, KS, 3)   
B1014A280005*      Coach                                                  (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A694*      Fitness Coach                                          (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A689*      Kondiční trenér                                        (Bc., PS, KS, 3)   
B0011A28A23*       Management tělesné výchovy a sportu                        (Bc., PS, 3)   
B5345      Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B0114A30A98*       Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání    (Bc., PS, KS, 3)    
B1014A28A688*      Trenér                                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B0114A28A27*       Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport                             
                   se zaměřením na vzdělávání                                                
                                                                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0114A28A24*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N0011A28A26*       Management tělesné výchovy a sportu                      (Mgr., PS, 2)    
N0223A28A134*      Master of Arts in Sports Ethics and Integrity         (Mgr., PS, 2) AJ    
N5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0114A30A29*       Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A100*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A133*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy          (Mgr., PS, 2) AJ    
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Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF)                                    78,3 %       
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz                           
Bakalářské studium                                                                           
B0914A36A106*      Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví               (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                         (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                               
N5207      Zdravotnická bioanalytika                                        (Mgr., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                        35,5 %       
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0111A19A331*      Andragogika a personální řízení                            (Bc., PS, 3)   
B7311      Anglistika - amerikanistika                                        (Bc., PS, 3)   
B0222A12A329*      Archeologie pravěku a středověku                           (Bc., PS, 3)   
B0220A09A333*      Blízkovýchodní studia                                      (Bc., PS, 3)   
B0231A090001*      Bohemistika pro cizince                                    (Bc., PS, 3)   
B0232A090001*      Český jazyk a literatura                                   (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód       název programu                                        forma studia        
B7312     Čeština v komunikaci neslyšících                           (Bc., PS, 3)   
B0223A32A337*    Estetika                                            (Bc., PS, 3)   
B0220A25A341*    Etnologie a kulturní antropologie                   (Bc., PS, 3)   
B7310     Filologie                                                  (Bc., PS, 3)   
B0220A09A332*    Hebraistika a židovská studia                       (Bc., PS, 3)   
B7105     Historické vědy                                            (Bc., PS, 3)   
B0222A12A321*    Historie                                            (Bc., PS, 3)   
B7201     Informační studia a knihovnictví                       (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A09A322*    Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení        (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6701     Politologie                                                (Bc., PS, 3)   
B7313     Překladatelství a tlumočnictví                             (Bc., PS, 3)   
B7701     Psychologie                                                (Bc., PS, 3)   
B0231A09A348*    Ruský jazyk a literatura                            (Bc., PS, 3)   
B0231A09A343*    Řecká a latinská studia                             (Bc., PS, 3)   
B0923A24A317*    Sociální práce                                      (Bc., PS, 3)   
B0314A25A326*    Sociologie                                          (Bc., PS, 3)   
B0231A09A345*    Středoevropská studia                               (Bc., PS, 3)   
B0322P12A334*    Veřejná správa a spisová služba                     (Bc., PS, 3)   
B0232A09A323*    Východoevropská studia                              (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0111A19A318*    Andragogika a personální řízení                    (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A330*    Archeologie pravěku a středověku                   (Mgr., PS, 2)   
N0220A12A339*    Blízkovýchodní studia                              (Mgr., PS, 2)   
N0213A32A303*    Dějiny umění                                       (Mgr., PS, 2)   
N0215A32A319*    Divadelní věda                                     (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A346*    Egypt a Přední východ ve starověku                 (Mgr., PS, 2)   
N0220A25A342*    Etnologie a kulturní antropologie                  (Mgr., PS, 2)   
N7310     Filologie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N7105     Historické vědy                                           (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A296*    Iberoamerikanistika                                (Mgr., PS, 2)   
N0322A18A324*    Informace, média a knižní kultura              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0231A09A525*    Italianistika                                      (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N7501     Pedagogika                                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N7313     Překladatelství a tlumočnictví                            (Mgr., PS, 2)   
N0231A09A344*    Řecká a latinská studia                            (Mgr., PS, 2)   
N0923A24A316*    Sociální práce                                     (Mgr., PS, 2)   
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N0314A25A327*    Sociologie                                         (Mgr., PS, 2)   
N0300A18A297*    Studia nových médií                                (Mgr., PS, 2)   
N0322P12A335*    Veřejná správa a spisová služba                    (Mgr., PS, 2)   
N0232A09A338*    Východoevropská studia                             (Mgr., PS, 2)   
Husitská teologická fakulta (HTF)                                      73,3 %       
Pacovská 350/4, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B0223A100001*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice  (Bc., PS, 3)   
B0221A10A253*    Husitská teologie                               (Bc., PS, KS, 3)   
B0221RA100001* Judaistika                                            (Bc., PS, 3)   
B0114A10A211*    Náboženství a základy společenských věd                            
                 se zaměřením na vzdělávání                          (Bc., PS, 3)   
B0221A100002*    Religionistika                                      (Bc., PS, 3)   
B0923A240001*    Sociální a charitativní práce                       (Bc., PS, 3)   
B0111P19A226*    Sociální pedagogika                                 (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A100003*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2)   
N0221A10A255*    Husitská teologie                              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0221A100001*    Judaistika                                         (Mgr., PS, 2)   
N0221A100002*    Religionistika                                     (Mgr., PS, 2)   
N0923A240001*    Sociální a charitativní práce                      (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 2)   
N0114A10A212*    Učitelství náboženství a základů společenských věd                 
                 pro střední školy                                  (Mgr., PS, 2)   
Katolická teologická fakulta (KTF)                                     79,1 %       
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                  
B0222A12533* Dějiny evropské kultury                                 (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A10A563*    Aplikovaná etika                                   (Mgr., KS, 2)   
N0222A12A534*    Dějiny evropské kultury                            (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., KS, 2)   
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)                               27,1 %       
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                  
B5341     Ošetřovatelství                                            (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M0911A35A259*    Dentistry                                     (MDDr., PS, 5) AJ    
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A219*    Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5)    
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)                                         18,2 %       
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz                                             
Magisterské studium                                                                 
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A1* Zubní lékařství                                       (MDDr., PS, 5)    
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)                                    72,2 %       
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B0613A14A203*    Computer Science                                   (Bc., PS, 3) AJ    
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B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání       (Bc., PS, 3)    
B0542A170001*    Finanční matematika                                   (Bc., PS, 3)    
B0533A110001*    Fyzika                                                (Bc., PS, 3)    
B0533A11A207*    Fyzika se zaměřením na vzdělávání                     (Bc., PS, 3)    
B0613A14A202*    Informatika                                           (Bc., PS, 3)    
B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B0541A17A222*    Matematické modelování                                (Bc., PS, 3)    
B0541A170003*    Matematika pro informační technologie                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17A213*    Matematika se zaměřením na vzdělávání                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17178*     Obecná matematika                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1701     Fyzika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1101     Matematika                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF)                              40 %        
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                     
B7701     Psychologie                                                  (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B0111A19A285*    Školský management                                    (Bc., KS, 3)    
B7505     Vychovatelství                                               (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0113A30A290*    Učitelství pro 1. stupeň základní školy          (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0110A19A288*    Andragogika a management vzdělávání                  (Mgr., KS, 2)    
N0222A12A289*    Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)    
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N7701     Psychologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Právnická fakulta (PF)                                                   29,8 %        
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz                                 
Magisterské studium                                                                    
M0421A220002*    Právo a právní věda                                  (Mgr., PS, 5)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             68,8 %        
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
B0532A33A201*    Aplikovaná geografie                                  (Bc., PS, 3)    
B1406     Biochemie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0519A14A186*    Bioinformatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1501     Biologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0314A33A182*    Demografie                                            (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                 (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0114A330001*    Geografie se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B1201     Geologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0532A33A181*    Geotechnologie                                        (Bc., PS, 3)    
B3975     Hydrologie a hydrogeologie                                   (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B0531A13A183*    Chemie                                                (Bc., PS, 3)    
B0531A13A185*    Chemie a fyzika materiálů                             (Bc., PS, 3)    
B1413     Klinická a toxikologická analýza                             (Bc., PS, 3)    
B0531A13A184*    Medicinální chemie                                    (Bc., PS, 3)    
B3912     Speciální chemicko-biologické obory                          (Bc., PS, 3)    
B3976     Vědy o zemi                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1406     Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)    
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N0519A14A188*    Bioinformatika                                       (Mgr., PS, 2)    
N1501     Biologie                                              (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1303     Demografie                                                  (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N0511A03A194*    Evoluční biologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N0532A33A187*    Geobiologie                                          (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1201     Geologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N3975     Hydrologie a hydrogeologie                                  (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N0531A13A190*    Chemie a fyzika materiálů                            (Mgr., PS, 2)    
N1413     Klinická a toxikologická analýza                            (Mgr., PS, 2)    
N0531TA13A189* Medicinální chemie                                     (Mgr., PS, 2)    
N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie                        (Mgr., PS, 2)    
N0912TA33A191* Sociální epidemiologie                                 (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)                                                 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz                                        
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)                               82,7 %        
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                     
*         Charitativní a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
*         Mezinárodní sociální a humanitární práce                     (Bc., PS, 3)    
*         Náboženství se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., KS, 3)    
*         Sociální pedagogika                                          (Bc., PS, 3)    
*         Teologická studia                                            (Bc., PS, 3)    
*         Teologické nauky                                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
*         Katolická teologie                                          (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
*         Charitativní a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Sociální pedagogika                                     (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Teologická studia                                           (Mgr., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                       forma studia       
*        Teologické nauky                                        (Mgr., KS, 2)   
*        Učitelství náboženství pro základní školy               (Mgr., KS, 2)   
Fakulta tělesné kultury (FTK)                                       53,3 %       
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
*        Aplikovaná tělesná výchova                            (Bc., PS, KS, 3)  
*        Aplikované pohybové aktivity                          (Bc., PS, KS, 3)  
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Ochrana obyvatelstva                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*        Rekreologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
*        Trenérství a sport                                       (Bc., KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná tělesná výchova                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Aplikované pohybové aktivity                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Fyzioterapie                                            (Mgr., PS, 2)   
*        Rekreologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Tělesná výchova a sport                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Trenérství a sport                                      (Mgr., KS, 2)   
Fakulta zdravotnických věd (FZV)                                      35 %       
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                               
*        Ergoterapie                                              (Bc., PS, 3)   
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*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Pediatrické ošetřovatelství                              (Bc., PS, 3)   
*        Porodní asistentka                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*        Radiologická asistence                                   (Bc., PS, 3)   
*        Všeobecná sestra                                      (Bc., PS, KS, 3)  
*        Zdravotnický záchranář                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná fyzioterapie                                 (Mgr., PS, 2)   
*        Intenzivní péče v porodní asistenci                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Ošetřovatelská péče v interních oborech              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Zobrazovací technologie v radiodiagnostice           (Mgr., PS, KS, 2)  
Filozofická fakulta (FF)                                            40,7 %       
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
*        Andragogika                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/            
         Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/                  
         Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie                (Bc., PS, 3)   
*        Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3)   
*        Archeologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Archivnictví                                             (Bc., PS, 3)   
*        Czech for Foreigners                                     (Bc., PS, 3)   
*        Česká filologie se zaměřením na editorskou práci                        
         ve sdělovacích prostředcích                              (Bc., PS, 3)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                             (Bc., PS, 3)   
*        Evropská studia a diplomacie maior                       (Bc., PS, 3)   
*        Filmová studia                                           (Bc., PS, 3)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia        (Bc., PS, 3)   
*        Filozofie                                                (Bc., PS, 3)   
*        Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)   
*        Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch           (Bc., PS, 3)   
*        Judaistika. Židovská a izraelská studia maior            (Bc., PS, 3)   
*        Korejština pro hospodářskou praxi                        (Bc., PS, 3)   
*        Kulturní antropologie                                    (Bc., PS, 3)   
*        Mezinárodní vztahy a bezpečnost                          (Bc., PS, 3)   
*        Migrační studia                                       (Bc., PS, KS, 3)  
*        Muzikologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad              (Bc., PS, 3)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Bc., PS, 3)   
*        Politická komunikace a politický marketing               (Bc., PS, 3)   
*        Politologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Psychologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Religionistika                                           (Bc., PS, 3)   
*        Řízení vzdělávacích institucí                            (Bc., KS, 3)   
*        Sociální práce                                           (Bc., KS, 3)   
*        Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*        Televizní a rozhlasová studia                            (Bc., PS, 3)   
*        Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Bc., PS, 3)   
*        Uměnovědná studia                                        (Bc., PS, 3)   
*        Žurnalistika                                             (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Andragogika                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/                    
         Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie  (Mgr., PS, 2)   
*        Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad          (Mgr., PS, 2)   
*        Archeologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Asijská studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Divadelní studia                                        (Mgr., PS, 2)   
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*        Ediční a nakladatelská praxe                            (Mgr., KS, 2)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                            (Mgr., PS, 2)   
*        Evropská unie                                           (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia       (Mgr., PS, 2)   
*        Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*        Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Judaistika. Dějiny a kultura Židů                       (Mgr., PS, 2)   
*        Kulturní antropologie                                   (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
*         Mediální studia                                          (Mgr., PS, 2)  
*         Muzikologie                                              (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika                                       (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Mgr., PS, 2)  
*         Odborná francouzština pro hospodářskou praxi             (Mgr., PS, 2)  
*         Politická analýza a strategie                            (Mgr., PS, 2)  
*         Psychologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Religionistika                                           (Mgr., PS, 2)  
*         Ruština pro překladatele                                 (Mgr., PS, 2)  
*         Sociologie                                               (Mgr., PS, 2)  
*         Televizní a rozhlasová studia                            (Mgr., PS, 2)  
*         Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Mgr., PS, 2)  
*         Ukrajinská filologie                                     (Mgr., PS, 2)  
*         Vládnutí a demokracie                                    (Mgr., PS, 2)  
*         War and Peace Studies                                 (Mgr., PS, 2) AJ  
Lékařská fakulta (LF)                                                  18 %       
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz                                     
Magisterské studium                                                               
*         Všeobecné lékařství                                    (MUDr., PS, 6)   
*         Zubní lékařství                                        (MDDr., PS, 5)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                             48,5 %      
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/                
          Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/                        
          Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/                 
          Technika a praktické činnosti/Výchova ke zdraví/Výtvarná tvorba         
          se zaměřením na vzdělávání                            (Bc., PS, KS, 3)  
*         Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy                         (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství                                        (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství a speciální pedagogika                 (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Logopedie                                                (Mgr. PS, 5)   
*         Učitelství pro 1. stupeň základní školy              (Mgr., PS, KS, 5)  
*         Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika   (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Edukace v kultuře                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Předškolní pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Řízení volnočasových aktivit                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika - dramaterapie                      (Mgr., PS, 2)  
*         Speciální pedagogika - poradenství                   (Mgr., PS, KS, 2)  
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*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol                      
          a střední školy                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/               
          informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/           
          výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol      (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ        (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství německého jazyka pro základní školy       (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností            
          pro 2. stupeň základních škol                        (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol,              
          střední školy a ZUŠ                                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy                 
          pro střední školy a 2. stupeň základních škol        (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                               39,5 %      
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                                
*         Právo ve veřejné správě                                   (Bc., PS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Právo                                                    (Mgr. PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Evropská studia se zaměřením na evropské právo           (Mgr., PS, 2)  
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                          92,2 %      
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz                            
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioanorganická chemie                                     (Bc., PS, 3)  
*         Biochemie                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Biofyzika                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Bioinformatika                                            (Bc., PS, 3)  
*         Biologie a ekologie                                       (Bc., PS, 3)  
*         Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/                       
          Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání          (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioorganická chemie a chemická biologie                   (Bc., PS, 3)  
*         Biotechnologie a genové inženýrství                       (Bc., PS, 3)  
*         Digitální a přístrojová optika                            (Bc., PS, 3)  
*         Diskrétní matematika                                      (Bc., PS, 3)  
*         Ekologie a ochrana životního prostředí                    (Bc., PS, 3)  
*         Environmentální geologie                                  (Bc., PS, 3)  
*         Informatika                                               (Bc., PS, 3)  
*         Chemie                                                    (Bc., PS, 3)  
*         Matematika a její aplikace                                (Bc., PS, 3)  
*         Matematika-ekonomie se zaměřením                                        
          na bankovnictví / pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)  
*         Mezinárodní rozvojová a environmentální studia            (Bc., PS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                       forma studia          
*        Molekulární a buněčná biologie                           (Bc., PS, 3)      
*        Nanomateriálová chemie                                   (Bc., PS, 3)      
*        Nanotechnologie                                          (Bc., PS, 3)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                       (Bc., PS, 3)      
*        Optika a optoelektronika                                 (Bc., PS, 3)      
*        Optometrie                                               (Bc., PS, 3)      
*        Přístrojová a počítačová fyzika                          (Bc., PS, 3)      
*        Regionální geografie                                     (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Analytická chemie                                       (Mgr., PS, 2)      
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*        Anorganická chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikace matematiky v ekonomii                          (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikovaná fyzika/informatika                           (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie                                     (Mgr., PS, 2)      
*        Biochemie                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Biofyzika                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie a chemická biologie                 (Mgr., PS, 2)      
*        Botanika                                                (Mgr., PS, 2)      
*        Digitální a přístrojová optika                          (Mgr., PS, 2)      
*        Diskrétní matematika                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Ekologie a ochrana životního prostředí                  (Mgr., PS, 2)      
*        Environmentální geologie                                (Mgr., PS, 2)      
*        Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2)      
*        Fytopatologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Fyzikální chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Geoinformatika                                          (Mgr., PS, 2)      
*        Hydrobiologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Informatika                                             (Mgr., PS, 2)      
*        Matematika a její aplikace                              (Mgr., PS, 2)      
*        Materiálová chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Mezinárodní rozvojová studia                            (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární a buněčná biologie                          (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární biofyzika                                   (Mgr., PS, 2)      
*        Nanotechnologie                                         (Mgr., PS, 2)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                      (Mgr., PS, 2)      
*        Ochrana a tvorba krajiny                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optika a optoelektronika                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optometrie                                              (Mgr., PS, 2)      
*        Organická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Regionální geografie                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Učitelství biologie/deskriptivní geometrie/fyziky/geografie/               
         chemie/informatiky/matematiky pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)     
*        Zoologie                                                (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Pardubice (UPCE)                                                         
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz                                      
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)                                82,5 %          
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp                                 
Bakalářské studium                                                                  
B3709    Dopravní technologie a spoje                          (Bc., PS, KS, 3)     
B3607    Stavební inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                      
N3709    Dopravní inženýrství a spoje                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3607    Stavební inženýrství                                (Ing., PS, KS, 1,5)    
Fakulta ekonomicko-správní (FES)                                      78 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/                                 
Bakalářské studium                                                                  
*        Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3)     
*        Hospodářská politika a veřejná správa                 (Bc., PS, KS, 3)     
*        Informatika a systémové inženýrství              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                      
*        Ekonomika a management                                (Ing., PS, KS, 2)    
*        Hospodářská politika a veřejná správa            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*        Informatika a systémové inženýrství              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                           75 %          
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei                             
Bakalářské studium                                                                  
B2646    Elektrotechnika a informatika                            (Bc., PS, 3)      
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B2612    Informační technologie                                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
N2612    Informační technologie                                   (Ing., PS, 2)     
N2646    Elektrotechnika a informatika                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta filozofická (FF)                                              77 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff                                   
Bakalářské studium                                                                  
B6101    Filozofie                                                (Bc., PS, 3)      
B7105    Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)      
B6107    Humanitní studia                                         (Bc., PS, 3)      
B6703    Sociologie                                               (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Anglická filologie                                      (Mgr., PS, 2)      
N6101    Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)      
N7105    Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)      
N6703    Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)      
N7507    Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, 2)      
N7503    Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta chemicko-technologická (FCHT)                                100 %          
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht                                
Bakalářské studium                                                                  
*        Analýza biologických materiálů                           (Bc., PS, 3)      
B2829    Anorganické a polymerní materiály                        (Bc., PS, 3)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Bc., PS, 3)      
B2830    Farmakochemie a medicinální materiály                  (Bc., PS, 3)      
B2802    Chemie a technická chemie                              (Bc., PS, 3)      
*        Chemie a technologie ochrany životního prostředí       (Bc., PS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                          (Bc., PS, 3)      
B3441    Polygrafie                                             (Bc., PS, 3)      
B2831    Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (Bc., PS, 3)      
B3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
*        Analýza biologických materiálů                         (Ing., PS, 2)     
*        Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2)     
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Ing., PS, 2)     
*        Engineering of Energetics Materials                 (Ing., PS, 2) AJ     
N2807    Chemické a procesní inženýrství                        (Ing., PS, 2)     
N1407    Chemie                                                 (Ing., PS, 2)     
N2808    Chemie a technologie materiálů                         (Ing., PS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                          (Ing., PS, 2)     
N3441    Polygrafie                                             (Ing., PS, 2)     
N3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Ing., PS, 2)     
Fakulta restaurování (FR)                                         40,6 %          
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr                                      
Bakalářské studium                                                                
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                    
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                               82,2 %          
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs                                 
Bakalářské studium                                                                
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B5345    Specializace ve zdravotnictví                          (Bc., PS, 3)      
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B5350    Zdravotně sociální péče                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N5341    Ošetřovatelství                                       (Mgr., PS, 2)      
N5345    Specializace ve zdravotnictví                         (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                                             
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz                                 
Fakulta aplikované informatiky (FAI)                              73,2 %          
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz                                    
Bakalářské studium                                                                
B3902    Inženýrská informatika                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N3902    Inženýrská informatika                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studí (FHS)                                   50,6 %          
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, 3) i v AJ   
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B5350    Zdravotně sociální péče                             (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                               
         Učitelství pro základní školy                         (Mgr., PS, 5)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7507    Specializace v pedagogice                          (Mgr., PS, KS, 2)     
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)                       76,4 %          
Studentské nám. 1532 , 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz                   
Bakalářské studium                                                                
B3953    Bezpečnost společnosti                                 (Bc., PS, 3)      
B2825    Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N3953    Bezpečnost společnosti                                 (Ing., PS, 2)     
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)                            46,9 %          
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)     
B6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N6208    Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2)    
N6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)                          26,3 %          
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (BcA., PS, 3)      
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7202    Mediální a komunikační studia                 (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ   
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (MgA., PS, 2)      
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta technologická (FT)                                        77,6 %          
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
B2808    Chemie a technologie materiálů                      (Bc., PS, KS, 3)     
B2901    Chemie a technologie potravin                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
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Navazující magisterské studium                                                        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                              forma studia          
N2808      Chemie a technologie materiálů                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2901      Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)     
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)                                            
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz                                                
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)                                 76,1 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                           
B4302      Veterinární hygiena a ekologie                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Magisterské studium                                                                          
M4302      Veterinární hygiena a ekologie                          (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Navazující magisterské studium                                                               
N4302      Veterinární hygiena a ekologie                            (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)                                         28,2 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M4301      Veterinární lékařství                                   (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Farmaceutická fakulta (FAF)                                                   58,5 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                 (Mgr., PS, 5 ) i v AJ    
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz                                     
Univerzitní studijní programy                                                                
Bakalářské studium                                                                           
B1701      Fyzika                                                          (Bc., PS, 3)      
B3942      Nanotechnologie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3943      Mechatronika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B3968      Aplikované vědy a technologie                              (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N1701      Fyzika                                                          (Ing., PS, 2)     
N3942      Nanotechnologie                                           (Ing., PS, 2) i v AJ    
N3943      Mechatronika                                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
Ekonomická fakulta (EkF)                                                      81,9 %         
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz                                       
Bakalářské studium                                                                           
B6208      Ekonomika a management      (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies     
B6202      Hospodářská politika a správa                 (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance     
B6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N6208      Ekonomika a management         (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business    
N6202      Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)     
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)                                      91,3 %         
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                           
B3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                                     78 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3973      Automobilové elektronické systémy                          (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2649      Elektrotechnika                                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
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B2647      Informační a komunikační technologie                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2660      Počítačové systémy pro průmysl 21. století                 (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2648      Projektování elektrických zařízení                          (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N2649      Elektrotechnika                                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2647      Informační a komunikační technologie                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2661      Projektování elektrických systémů a technologií             (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta materiálově-technologická (FMT)                                       89,2 %         
(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)                                     
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmt.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Bc., PS, KS, 3)      
B3923      Materiálové inženýrství                                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2109      Metalurgické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3)      
B3909      Procesní inženýrství                                            (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Ing., PS, KS, 2)     
N3923      Materiálové inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2109      Metalurgické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta stavební (FAST)                                                       74,3 %         
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz                              
Bakalářské studium                                                                           
B3502      Architektura a stavitelství                                     (Bc., PS, 4)      
B3607      Stavební inženýrství                                   (Bc., PS, KS, 4) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N3502      Architektura a stavitelství                          (Ing. arch., PS, 2) i v AJ   
N3607      Stavební inženýrství                                 (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ   
Fakulta strojní (FS)                                                          77,7 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                               
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                     forma studia            
B3907    Energetika                                        (Bc., KS, 3) i v AJ      
B2341    Strojírenství                       (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ  
B3712    Technologie letecké dopravy                         (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3907    Energetika                                             (Ing., KS, 2)       
N2301    Strojní inženýrství                (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ  
Hornicko-geologická fakulta (HGF)                                   92 %            
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz                        
Bakalářské studium                                                                  
B3646    Geodezie a kartografie                              (Bc., PS, KS, 3)       
B3646    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2110    Geologické inženýrství                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2111    Hornictví                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2102    Nerostné suroviny                                   (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3646    Geodezie a kartografie                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N3654    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2110    Geologické inženýrství                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2111    Hornictví                                      (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2102    Nerostné suroviny                                  (Ing., PS, KS, 2)       
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                                               
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz                      
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)                                54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz                       
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Bakalářské studium                                                                  
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)        
*        Finance                                                (Bc., PS, 3)        
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Bc., PS, 3)        
*        Vzdělávání v ekonomických předmětech                   (Bc., PS, 3)        
*        Zdanění a daňová politika                              (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Ing., PS, 2)       
*        Finance                                                (Ing., PS, 2)       
*        Finance a oceňování podniku                            (Ing., PS, 2)       
*        Finanční inženýrství                                   (Ing., PS, 2)       
*        Master in Finance and Accounting                    (Ing., PS, 2) AJ       
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Ing., PS, 2)       
*        Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy     (Ing., PS, 2)       
*        Zdanění a daňová politika                              (Ing., PS, 2)       
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)                              60 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B1802    Aplikovaná informatika                                 (Bc., PS, 3)        
B6207    Kvantitativní metody v ekonomice                       (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
N1802    Aplikovaná informatika                         (Ing., PS, DS, 2) i v AJ    
N6207    Kvantitativní metody v ekonomice                  (Ing., PS, 2) i v AJ     
Fakulta managementu (FM)                                            96 %            
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                             (Ing., PS, KS, 2)       
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)                                64,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
*        Cestovní ruch                                          (Bc., PS, 3)        
*        International and Diplomatic Studies                 (Bc., PS, 3) AJ       
*        International Business                               (Bc., PS, 3) AJ       
*        Manažer obchodu                                        (Bc., KS, 3)        
*        Mezinárodní obchod                                     (Bc., PS, 3)        
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Cestovní ruch                                          (Ing., PS, 2)       
*        Economics of Globalisation and European Integration (Ing., PS, 2) AJ       
*        Evropská ekonomická integrace                          (Ing., PS, 2)       
*        International and Diplomatic Studies                (Ing., PS, 2) AJ       
*        International Business                              (Ing., PS, 2) AJ       
*        Mezinárodní obchod                                     (Ing., PS, 2)       
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Ing., PS, 2)       
*        Podnikání a právo                                      (Ing., PS, 2)       
Fakulta podnikohospodářská (FP)                                   54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ     
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2) i v AJ     
Národohospodářská fakulta (NF)                                    44,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
B6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Bc., PS, 3) i v AJ      
Navazující magisterské studium                                                      
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N6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Ing., PS, 2) i v AJ     
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)                                 
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz                                
Fakulta chemické technologie (FCHT)                               74,2 %            
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz                               
Bakalářské studium                                                                  
*        Bioinformatika a chemická informatika                  (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
*          Chemie a chemické technologie                                       (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a technologie materiálů                                      (Bc., PS, 3)    
*          Chemie biomateriálů pro medicínské využití                          (Bc., PS, 3)    
*          Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl                    (Bc., PS, 3)    
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Bc., PS, 3)    
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Ing., PS, 2)   
*          Chemické technologie                                                (Ing., PS, 2)   
*          Chemie                                                              (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a technologie materiálů                                (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Membrane Materials and Process Engineering                     (Ing., PS, 2) v AJ   
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Ing., PS, 2)   
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Ing., PS, 2)   
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)                                                75,3 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Analytická a forenzní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Fyzikální a výpočetní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie                                                              (Bc., PS, 3)    
*          Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Analytická chemie                                                   (Ing., PS, 2)   
*          Fyzikální chemie                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Ing., PS, 2)   
*          Senzorika a kybernetika v chemii                                    (Ing., PS, 2)   
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)                            74,3 %       
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Biochemie a biotechnologie                                          (Bc., PS, 3)    
*          Forenzní analýza a analýza potravin                                 (Bc., PS, 3)    
*          Technologie potravin                                                (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví              (Ing., PS, 2)   
*          Biochemie a buněčná biologie                                        (Ing., PS, 2)   
*          Biotechnologie a bioinženýrství                                     (Ing., PS, 2)   
*          Forenzní analýza                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a analýza potravin a přírodních produktů                     (Ing., PS, 2)   
*          Mikrobiologie a genové inženýrství                                  (Ing., PS, 2)   
*          Přírodní látky a léčiva                                             (Ing., PS, 2)   
*          Technologie potravin                                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)                                      70,1 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Ekotoxikologie a environmentální analýza                            (Bc., PS, 3)    
*          Energie a paliva                                                    (Bc., PS, 3)    
*          Voda a prostředí                                                    (Bc., PS, 3)    
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Navazující magisterské studium                                                                 
*          Energie a paliva                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Environmentální inženýrství a analýza                               (Ing., PS, 2)   
*          Environmental Technology and Engineering                            (Ing., PS, 2)   
*          Průmyslová ekologie a toxikologie                                   (Ing., PS, 2)   
*          Technologie vody                                                    (Ing., PS, 2)   
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                                       98,5 %         
Tolstého 1556/16, 586 01     Jihlava, www.vspj.cz                                              
Bakalářské studium                                                                             
*          Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                       (Bc., PS, KS, 3)    
B2347      Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                           (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*          Finance a řízení                                                                    
                                                                           (Bc., PS, KS, 3)    
B2612      Elektrotechnika a informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B5341      Ošetřovatelství                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5349      Porodní asistence                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B5350      Zdravotně sociální péče                                         (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N5345      Specializace ve zdravotnictví                                      (Mgr., KS, 2)    
Vysoká škola technická a ekonomická                                                            
v Českých Budějovicích (VŠTE)                                                   99,5 %         
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                             
B3708      Dopravní technologie a spoje                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, RJ   
B3609      Stavitelství                                              (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2341      Strojírenství                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N3709      Dopravní technologie a spoje                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3609      Stavitelství                                                (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)                                         17,4 %         
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
B8206      Výtvarná umění                                                     (BcA., PS, 4)    
Magisterské studium                                                                            
M8206      Výtvarná umění                                                    (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                                 
N8101      Teorie a dějiny výtvarných umění                                   (Mgr., PS, 2)    
N8206      Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 2, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)                                            
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz                                      
Fakulta architektury (FA)                                       44,3 %           
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz                                       
Bakalářské studium                                                               
B3501    Architektura a urbanismus                             (Bc., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3501    Architektura a urbanismus                   (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)      73,5 %           
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz                                
Bakalářské studium                                                               
*        Angličtina v elektrotechnice a informatice            (Bc., PS, 3)      
*        Audio inženýrství                                     (Bc., PS, 3)      
*        Automatizační a měřicí technika                       (Bc., PS, 3)      
*        Biomedicínská technika a bioinformatika               (Bc., PS, 3)      
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*        Elektronika a komunikační technologie         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Informační bezpečnost                                 (Bc., PS, 3)      
*        Mikroelektronika a technologie                    (Bc., PS, KS, 3)      
*        Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika      (Bc., PS, 3)      
*        Telekomunikační a informační systémy              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*        Audio inženýrství                                    (Ing., PS, 2)      
*        Biomedicínské a ekologické inženýrství            (Ing., PS, KS, 2)     
*        Biomedicínské inženýrství a bioinformatika           (Ing., PS, 2)      
*        Elektroenergetika                                 (Ing., PS, KS, 2)     
*        Elektronika a sdělovací technika             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
*        Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2)     
*        Informační bezpečnost                                (Ing., PS, 2)      
*        Kybernetika, automatizace a měření                   (Ing., PS, 2)      
*        Mikroelektronika                                     (Ing., PS, 2)      
*        Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   (Ing., PS, 2)      
*        Telekomunikační a informační technika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta chemická (FCH)                                          72,5 %           
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz                                 
Bakalářské studium                                                               
B2801    Chemie a chemické technologie                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2820    Chemie a technologie materiálů                    (Bc., PS, KS, 3)      
B2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Bc., PS, KS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Ing., PS, KS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                     (Ing., PS, KS, 2)     
N2801    Chemie pro medicínské aplikace                    (Ing., PS, KS, 2)     
N2820    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů        (Ing., PS, KS, 2)     
N2806    Spotřební chemie                                  (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informačních technologií (FIT)                          50,2 %           
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz                                   
Bakalářské studium                                                               
B2646    Informační technologie                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2646    Informační technologie                               (Ing., PS, 2)      
Fakulta podnikatelská (FP)                                      76,9 %           
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
B6208    Ekonomika a management                           (Bc., PS, 3) i v AJ    
*        Ekonomika podniku                                     (Bc., PS, 3)      
*        Procesní management                                   (Bc., PS, 3)      
B6209    Systémové inženýrství a informatika                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2)     
*        European Business and Finance                      (Ing., PS, 2) AJ     
*        Mezinárodní ekonomika a obchod                       (Ing., PS, 2)      
N6209    Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2)      
Fakulta stavební (FAST)                                         97,2 %           
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz                                     
Bakalářské studium                                                               
B3503    Architektura pozemních staveb                         (Bc., PS, 4)      
B3646    Geodézie a kartografie                            (Bc., PS, KS, 3)      
B3647    Městské inženýrství                                   (Bc., PS, 4)      
B3607    Stavební inženýrství                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                   
N3504    Achitektura a rozvoj sídel                       (Ing. arch., PS, 2)    
N3646    Geodézie a kartografie                               (Ing., PS, 2)      
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N3656    Městské inženýrství                                 (Ing., PS, 1,5)     
N3607    Stavební inženýrství                        (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                             80,4 %           
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
B3901    Aplikované vědy v inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie               (Bc., PS, 3)      
*        Matematické inženýrství                               (Bc., PS, 3)      
*        Průmyslový design ve strojírenství                    (Bc., PS, 3)      
*        Stavba strojů a zařízení                          (Bc., PS, KS, 3)      
*        Strojírenská technologie                          (Bc., PS, KS, 3)      
B2341    Strojírenství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
*        Výrobní technika                                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3901    Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie              (Ing., PS, 2)      
N2345    Industrial Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ     
N2301    Strojní inženýrství                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                           
kód     název programu                               forma studia        
N2344   Výrobní systémy                            (Ing., PS, 2) i v NJ  
Fakulta výtvarných umění (FVU)                             21 %          
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N8206   Výtvarná umění                            (MgA., PS, 2) i v AJ   
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)                                         
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*             
Navazující magisterské studium                                           
*       Expertní inženýrství v dopravě                  (Ing., PS, 2)    
*       Realitní inženýrství                            (Ing., PS, 2)    
*       Řízení rizik technických a ekonomických systémů (Ing., PS, 2)    
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                                     
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz                         
Fakulta aplikovaných věd (FAV)                            92,5 %         
Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B3918   Aplikované vědy a informatika                   (Bc., PS, 3)     
B3602   Geomatika                                       (Bc., PS, 3)     
B3902   Inženýrská informatika                          (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a finanční studia                    (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a její aplikace                      (Bc., PS, 3)     
B3947   Počítačové modelování v technice                (Bc., PS, 3)     
B3607   Stavební inženýrství                            (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N3918   Aplikované vědy a informatika                (Ing., PS, KS, 2)   
N3602   Geomatika                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3902   Inženýrská informatika                       (Ing., PS, KS, 2)   
N1101   Matematika                                   (Ing., PS, KS, 2)   
*       Matematika a finanční studia                    (Ing., PS, 2)    
*       Matematika a její aplikace                      (Ing., PS, 2)    
N3955   Počítačové modelování v inženýrství             (Ing., PS, 2)    
N3607   Stavební inženýrství                          (Ing., PS, 1,5)    
*       Územní plánování                                (Ing., PS, 2)    
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)         43,8 %         
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz                             
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Bakalářské studium                                                       
B8208   Design                                         (BcA., PS, 3)     
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N8208   Design                                         (MgA., PS, 3)     
N8206   Výtvarná umění                                 (MgA., PS, 3)     
Fakulta ekonomická (FEK)                                  56,8 %         
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, fek.zcu.cz                                 
Bakalářské studium                                                       
B6208   Ekonomika a management                       (Bc., PS, KS, 3)    
B1301   Geografie                                       (Bc., PS, 3)     
B6209   Systémové inženýrství a informatika             (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N6208   Ekonomika a management                       (Ing., PS, KS, 2)   
N6209   Systémové inženýrství a informatika             (Ing., PS, 2)    
Fakulta elektrotechnická (FEL)                            89,1 %         
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň , fel.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B2644   Aplikovaná elektrotechnika                   (Bc., PS, KS, 3)    
B2612   Elektrotechnika a informatika                   (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N2644   Aplikovaná elektrotechnika                      (Ing., KS, 3)    
N2612   Elektrotechnika a informatika                   (Ing., PS, 2)    
Fakulta filozofická (FF)                                  75,1 %         
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                       
B1512   Antropologie                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B7109   Archeologie                                     (Bc., PS, 3)     
B7310   Filologie                                       (Bc., PS, 3)     
B6101   Filozofie                                       (Bc., PS, 3)     
B7105   Historické vědy                                 (Bc., PS, 3)     
B6107   Humanitní studia                             (Bc., PS, KS, 3)    
B6702   Mezinárodní teritoriální studia                 (Bc., PS, 3)     
B6701   Politologie                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B6703   Sociologie                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N1512   Antropologie                                   (Mgr., PS, 2)     
N7109   Archeologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N7105   Historické vědy                                (Mgr., PS, 2)     
N6107   Humanitní studia                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Mgr., PS, 2)     
N6701   Politologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N6703   Sociologie                                     (Mgr., PS, 2)     
Fakulta pedagogická (FPE)                                  77 %          
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň , www.fpe.zcu.cz                          
Bakalářské studium                                                       
B7531   Předškolní a mimoškolní pedagogika           (Bc., PS, KS, 3)    
B1001   Přírodovědná studia                          (Bc., PS, KS, 3)    
B7507   Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, 3)     
B7401   Tělesná výchova a sport                         (Bc., PS, 3)     
Magisterské studium                                                          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód   název programu                        forma studia                        
M7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 5)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N7401 Pedagogika pohybové prevence            (Mgr., PS, 2)                     
N7504 Učitelství pro střední školy            (Mgr., PS, 2)                     
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N7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta právnická (FPR)                         71,3 %                          
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz                            
Bakalářské studium                                                              
B6804 Právní specializace                      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Právo a právní věda                     (Mgr., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
*     Veřejná správa                          (Mgr., PS, 2)                     
Fakulta strojní (FST)                           85,3 %                          
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz                                    
Bakalářské studium                                                              
B2341 Strojírenství                            (Bc., PS, 3)                     
B2301 Strojní inženýrství                   (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N2301 Strojní inženýrství                   (Ing., PS, KS, 2)                   
Fakulta zdravotnických studií (FZS)             64,7 %                          
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz                                         
Bakalářské studium                                                              
B5341 Ošetřovatelství                       (Bc., PS, KS, 3)                    
B5349 Porodní asistence                        (Bc., PS, 3)                     
B5345 Specializace ve zdravotnictví         (Bc., PS, 3, KS)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N5341 Ošetřovatelství                         (Mgr., KS, 2)                     
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY                                                             
Policejní akademie České republiky (PAČR)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Fakulta bezpečnostně právní (FBP)                                               
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6806 Bezpečnostně právní studia            (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6806 Bezpečnostně právní studia           (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6807 Veřejná správa                        (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6807 Veřejná správa                       (Mgr., PS, KS, 2)                    
Univerzita obrany (UO)                                                          
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz                                          
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl                                      
Magisterské studium                                                             
*     Řízení a použití ozbrojených sil        (Mgr., PS, 5)                     
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)                                          
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz                          
Bakalářské studium                                                              
B5345 Specializace ve zdravotnictví            (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
M5209 Vojenská farmacie                       (Mgr., PS, 5)                     
M5133 Vojenské všeobecné lékařství           (MUDr., PS, 6)                     
M5134 Vojenské zubní lékařství               (MDDr., PS, 5)                     
Fakulta vojenských technologií (FVT)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt                                      
Bakalářské studium                                                              
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
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*     Kybernetická bezpečnost                 (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – strojní          (Ing., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost     (Ing., PS, 2)                     
N3926 Vojenské technologie                    (Ing., KS, 2)                     
SOUKROMÉ VŠ                                                                     
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických                              
a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV)            97,1 %                           
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr                
Bakalářské studium                                                              
B6701 Politologie                           (Bc., PS, KS, 3)                    
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING)                 74,6 %                           
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok  
Bakalářské studium                                                              
B6208 Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)                    
B6202 Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6208 Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)                       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód      název programu                                     forma studia               
AKCENT College s.r.o., (AC)                                        75 %                
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)   
Bakalářské studium                                                                     
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)          
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ)                         100 %                
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu                                              
Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program                                 
Bakalářské studium                                                                     
B6218    Business Administration                              (Bc., PS, 3) AJ          
B6107    Humanities                                           (Bc., PS, 3) AJ          
B6739    Humanities and Social Sciences                       (Bc., PS, 3) AJ          
B6702    International Relations                              (Bc., PS, 3) AJ          
B7202    Media and Communication Studies                      (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N6227    Business and Law in International Markets           (Mgr., PS, 2) AJ          
N6107    Humanities                                          (Mgr., PS, 2) AJ          
N6704    International Relations and Diplomacy           (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
Archip s.r.o. (ARCHIP)                                           66,7 %                
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu                                      
45 - 90 000 Kč/semestr                                                                 
Bakalářské studium                                                                     
B3505    Architecture                                         (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N3505    Architecture and Urbanism                           (Mgr., PS, 2) AJ          
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI)                                97 %                
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz                                     
79 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                                   
Bakalářské studium                                                                     
B8206    Výtvarná tvorba a umělecký provoz                (BcA., PS, 3) i v AJ         
B.I.B.S., a.s. (BIBS)                                                                  
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok                                    
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO)                                       75 %                
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz                       
Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 31 500 Kč/semestr                       
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Bakalářské studium                                                                     
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)          
B6701    Politologie                                         (Bc., PS, KS, 3)          
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
N6807    Philosophy, Politics, Economics                 (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
N6812    Soukromoprávní studia                              (Mgr., PS, KS, 2)          
N6807    Veřejná správa                                     (Mgr., PS, KS, 2)          
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.                                    
(FAMO)                                                           83,7 %                
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
Bakalářské studium                                                                     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby               (BcA., PS, 3)i v AJ         
Navazující magisterské studium                                                         
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby              (MgA., PS, 2)i v AJ          
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)                      99,5 %                
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz                               
40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                              
Bakalářské studium                                                                     
*        Anglophone Studies                               (Bc., PS, KS, 3) AJ          
*        Bezpečnostní studia                                    (Bc., PS, 3)           
B6702    Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
*        Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)          
*        Mediální studia                                     (Bc., PS, KS, 3)          
B6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                      (Bc., PS, 3) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ        
B6701    Politologie                                            (Bc., PS, 3)           
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
*        Veřejná správa                                      (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Asijská studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)           
*        Evropská studia a veřejná správa                   (Mgr., PS, KS, 2)          
N7202    Mediální a komunikační studia                      (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Mediální studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)          
N6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
N6702    Mezinárodní teritoriální studia               (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy a evropská studia          (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)                     67,8 %                
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz                                     
Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
*        Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                           forma studia                   
*       Ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2)              
NEWTON College, a.s. (NC)                            99,8 %                     
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz                                   
Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok                                     
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.                            
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(PVŠPS)                                                67 %                     
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz                                
25 500 - 29 700 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B7701   Psychologie                                 (Bc., PS, 3)                
B6731   Sociální politika a sociální práce        (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychologie                                 (Mgr., PS, 2)               
N6731   Sociální politika a sociální práce       (Mgr., PS, KS, 2)              
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %                    
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz,                                      
16 900 - 22 000 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ)                 100 %                     
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav , www.savs.cz                            
Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ          
Unicorn College s.r.o. (UC)                          98,9 %                     
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 , www.unicorncollege.cz                      
40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok                                          
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
*       Aplikovaná ekonomie a analýza dat           (ing., PS, 2)               
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)       100 %                     
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy              
Bakalářské studium                                                              
B7204   Applied Social Sciences                   (Bc., PS, 3) AJ               
B6208   Economics and Management                  (Bc., PS, 3) AJ               
B6210   International Economic Relations          (Bc., PS, 3) AJ               
B7701   Psychology                                (Bc., PS, 3) AJ               
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychology                                (Mgr., PS, 2) AJ              
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %                      
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz                                        
Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr     
Bakalářské studium                                                              
B8203   Dramatická umění                          (Bc., PS, KS, 3)              
B6202   Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
*       Mezinárodní vztahy a diplomacie           (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
*       Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3)              
B7507   Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
B7506   Speciální pedagogika                      (Bc., PS, KS, 3)              
B8104   Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7501   Pedagogika                               (Mgr., PS, KS, 2)              
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS)  71,7 %                     
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr                 
Bakalářské studium                                                              
B6107   Humanitní studia                          (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM)     100 %                      
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok                
Bakalářské studium                                                              
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B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.                            
(VŠERS)                                              100 %                      
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice , www.vsers.cz                           
20 490 Kč/semestr                                                               
Bakalářské studium                                                              
B6809   Bezpečnostně právní činnost               (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS)          100 %                     
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz                                      
Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 Kč/rok,      
v AJ 72 - 75 000 Kč/rok                                                         
Bakalářské studium                                                              
B1801   Aplikovaná informatika                    (Bc., PS, KS, 3)              
B6806   Bezpečnostně právní studia                (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
B6202   Hospodářská politika a správa             (Bc., PS, KS, 3)                  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                                 forma studia             
B6804   Právní specializace                            (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N1801   Aplikovaná informatika                        (Mgr., PS, KS, 2)         
N6806   Bezpečnostně právní studia                    (Mgr., PS, KS, 2)         
N6208   Ekonomika a management                     (Ing., PS, KS, 2)i v AJ      
N6202   Hospodářská politika a správa                  (Ing., PS, KS, 2)        
N6804   Právní specializace                           (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH)        100 %               
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz                                       
Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
*       Hospitality Management                          (Bc., PS, 3) AJ         
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK)           94,4 %               
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                              
*       Kreativní marketing a komunikace                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Literární tvorba                                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Vizuální tvorba                                   (Bc., PS, 3)          
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG)                       99,2 %               
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz                                   
Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr                         
Bakalářské studium                                                              
B1041P040001* Logistika                                (Bc., PS, KS, 3)         
B3713   Logistika                                      (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N3713   Logistika                                      (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.                   
(VŠMVV)                                                     100 %               
U Santošky 17 , 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz                                    
Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
B6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                   (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
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N6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                  (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH)              100 %               
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz                                  
36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                   
Bakalářské studium                                                              
B6503   Gastronomie, hotelnictví a turismus            (Bc., PS, KS, 3)         
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)                  87 %                   
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                     
kód    název programu                         forma studia         
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz             
Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr                     
Bakalářské studium                                                 
B3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B3707  Letový provoz                             (Bc., PS, 3)      
B6702  Mezinárodní teritoriální studia     (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
Navazující magisterské studium                                     
N3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)    
N6702  Mezinárodní teritoriální studia        (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP)      99,3 %            
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz                       
Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 Kč/semestr   
Bakalářské studium                                                 
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
*      Marketingové komunikace                (Bc., PS, KS, 3)     
B6804  Právní specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
*      Marketingové komunikace               (Mgr., PS, KS, 2)     
N6812  Soukromoprávní studia                 (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS,     
a.s. (AMBIS)                                     80,5 %            
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz             
Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 Kč/semestr            
Bakalářské studium                                                 
B6215  Bankovnictví                           (Bc., PS, KS, 3)     
B6813  Bezpečnostní management v regionech    (Bc., PS, KS, 3)     
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
B6214  Regionální rozvoj                      (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
N6214  Regionální rozvoj                      (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS)       71,1 %            
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov , www.vsss.cz             
19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě                      
Bakalářské studium                                                 
B6202  Hospodářská politika a správa          (Bc., PS, KS, 3)     
B6731  Sociální politika a sociální práce     (Bc., PS, KS, 3)     
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.       
(VŠTVS PALESTRA)                                  100 %            
Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz      
Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok                    
Bakalářské studium                                                 
B7401  Tělesná výchova a sport                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N7401  Tělesná výchova a sport               (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)          99,2 %            
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz                     
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34 - 56 000 Kč/rok                                                 
 
Foto popis|  
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj 
 

Jak číst následující přehled 
11.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 54    Příloha - Přehled VŠ 

             

V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech jednotlivých škol a fakult), jejich 
kód (u některých programů je školy neuvedly), formu a délku studia. Stav přehledu je k začátku prosince 2018.  
Bc. – bakalářský; Mgr. – magisterský; MUDr. – doktor medicíny; MDDr. – zubní lékař. PS – prezenční studium; 
KS – kombinované studium; AJ – angličtina; NJ – němčina. 2, 3, 5 – počet let studia; * – takto označené jsou 
nově akreditované programy.  
100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty 
přijatých studentů). Údaje za rok 2018 jsou čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR a týkají se pouze 
občanů ČR.  
 
Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS – KamPoMaturitě.cz.  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                        
kód       název programu                                         forma studia         
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY                                                                  
Akademie múzických umění v Praze (AMU)                                                
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz                               
Divadelní fakulta (DAMU)                                                14,6 %        
Karlova 26 , 116 65 Praha 1, www.damu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                    
B8203     Dramatická umění                                  (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
Magisterské studium                                                                   
M8216     Dramatická umění                                          (MgA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8203     Dramatická umění                                     (MgA., PS, 2) i v AJ   
Filmová a televizní fakulta (FAMU)                                      14,3 %        
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8217     Film, Television and Photography                     (MgA., PS, 2, 3) AJ    
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média      (MgA., PS, 2)     
Hudební a taneční fakulta (HAMU)                                        34,6 %        
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz                              
Bakalářské studium                                                                    
B8201     Hudební umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
B8202     Taneční umění                                        (BcA., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                        
N8201     Hudební umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
N8202     Taneční umění                                        (MgA., PS, 2) i v AJ   
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)                               17,1 %          
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz                                              
Magisterské studium                                                                   
M8206     Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                        
N8206     Výtvarná umění                                       (MgA., PS, 3) i v AJ   
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)                                             
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz                                    
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Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)         94,4 %        
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz                                 
Bakalářské studium                                                                    
B4161     Agriculture and Food                                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4154     Ekologické zemědělství                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B4102     Fytotechnika                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4169     Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů           (Bc., PS, KS, 3)    
B4147     Sustainable Use of Natural Resources                     (Bc., PS, 3) AJ    
B4155     Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu   (Bc., PS, KS, 3)    
B4109     Zahradní a krajinářská architektura                        (Bc., PS, 3)     
B4144     Zahradnictví                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B4148     Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova              (Bc., PS, KS, 3)    
B4103     Zootechnika                                             (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                        
N4114     Biotechnologie                                             (Ing., PS, 2)    
N4154     Ekologické zemědělství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
N4102     Fytotechnika                                            (Ing., PS, KS, 2)   
N4150     Genové technologie a šlechtění                             (Ing., PS, 2)    
N4146     Hodnocení a ochrana půdy                                   (Ing., PS, 2)    
N4145     Kvalita a zpracování zemědělských produktů                 (Ing., PS, 2)    
N4153     Natural Resources and Environment                       (Ing., PS, 2) AJ    
N4170     Ochrana a využívání přírodních zdrojů                   (Ing., PS, KS, 2)   
N4152     Rostlinolékařství                                       (Ing., PS, KS, 2)   
N4149     Rozvoj venkova a zemědělství                           (Ing., PS, KS, 2)    
N4163     Sustainable Agriculture and Food Security               (Ing., PS, 2) AJ    
N4148     Technologie odpadů                                         (Ing., PS, 2)    
N4165     Výživa a potraviny                                         (Ing., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                           
kód        název programu                                           forma studia         
N4109      Zahradní a krajinářská architektura                          (Ing., PS, 2)    
N4144      Zahradnictví                                             (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)                                        62,4 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B3341      Dřevařství                                          (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B4132      Lesnictví                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                           
N3301      Dřevařské inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4107      Lesní inženýrství                                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta tropického zemědělství (FTZ)                                        76 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B4106      Tropical Agriculture                                      (Bc., PS, 3) AJ     
B4106      Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                           
N4107      Forestry Engineering                                      (Ing., PS, 2) AJ    
N4157      Tropical Agriculture                                  (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106      Zemědělská specializace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ  
Fakulta životního prostředí (FŽP)                                         58,7 %         
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
*          Environmental Engineering                                 (Bc., PS, 3) AJ     
B3931      Environmentální vědy                                      (Bc., PS, KS, 3)    
*          Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí    
                                                                        (Bc., PS, 3)     
B3915      Krajinářství                                              (Bc., PS, KS, 3)    
B4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Bc., PS, 3)     
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Navazující magisterské studium                                                           
N3904      Engineering Ecology                                       (Ing., PS, 2) AJ    
N3931      Environmentální vědy                                         (Ing., PS, 2)    
*          Geographic information systems and Remote                                     
           sensing in Environmental Sciences                         (Ing., PS, 2) AJ    
N1201      Geology                                                   (Ing., PS, 2) AJ    
N3904      Inženýrská ekologie                                      (Ing., PS, KS, 2)    
N3914      Krajinné inženýrství                                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4149      Rozvoj venkova a zemědělství                                 (Ing., PS, 2)    
N4106      Zemědělská specializace                                      (Ing., PS, 2)    
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)                                                  
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B7507      Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                                         98,8 %         
Kamýcká 129 , 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz                                   
Bakalářské studium                                                                       
B6208      Ekonomika a management                                   (Bc., PS, KS, 3)     
B6202      Hospodářská politika a správa                           (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6209      Systémové inženýrství a informatika                       (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                           
N6208      Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202      Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6207      Kvantitativní metody v ekonomice                             (Ing., PS, 2)    
N6209      Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Technická fakulta (TF)                                                      96 %         
Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz                                    
Bakalářské studium                                                                       
B3909      Procesní inženýrství                                      (Bc., PS, KS, 3)    
B3710      Technika a technologie v dopravě a spojích                (Bc., PS, KS, 3)    
B4106      Zemědělská specializace                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B4101      Zemědělské inženýrství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                            
kód       název programu                                             forma studia         
Navazující magisterské studium                                                            
N3909     Procesní inženýrství                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích                 (Ing., PS, KS, 2)    
N4110     Technology and Environmental Engineering                (Ing., PS, KS, 2) AJ    
N4106     Zemědělská specializace                                    (Ing., PS, KS, 2)    
N4101     Zemědělské inženýrství                                     (Ing., PS, KS, 2)    
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)                                               
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz                     
Fakulta architektury (FA)                                                  80,4 %         
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz                                     
Bakalářské studium                                                                        
B3501     Architektura a urbanismus                                      (Bc., PS, 3)     
*         Design                                                        (BcA., PS, 3)     
*         Krajinářská architektura                                       (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3501     Architektura a urbanismus                           (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
*         Design                                                  (MgA., PS, 2) i v AJ    
*         Krajinářská architektura                                  (Ing. arch., PS, 2)   
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)                                 64,3 %         
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz                                        
Bakalářské studium                                                                        
B3921     Biomedicínská a klinická technika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Bc., PS, KS, 3)     
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B5345     Specializace ve zdravotnictví                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3921     Biomedicínská a klinická technika                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N2825     Ochrana obyvatelstva                                       (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta dopravní (FD)                                                      83,8 %         
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz                                             
Bakalářské studium                                                                        
B3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N3710     Technika a technologie v dopravě a spojích            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechnická (FEL)                                             70,7 %         
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz                                    
Bakalářské studium                                                                        
*         Elektronika a komunikace                                       (Bc., PS, 3)     
*         Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika                             
                                                                         (Bc., KS, 3)     
*         Elektrotechnika, energetika a management                       (Bc., PS, 3)     
*         Kybernetika a robotika                                         (Bc., PS, 3)     
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Bc., PS, 3)     
*         Otevřená informatika                                           (Bc., PS, 3)     
*         Otevřené elektronické systémy                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*         Softwarové inženýrství a technologie                           (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Elektronika a komunikace                                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Elektrotechnika, energetika a management                 (Ing., PS, 2) i v AJ   
N3946     Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
*         Kybernetika a robotika                                   (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Lékařská elektronika a bioinformatika                          (Ing., PS, 2)    
N3958     Letectví a kosmonautika                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřená informatika                                     (Ing., PS, 2) i v AJ   
*         Otevřené elektronické systémy                                  (Ing., PS, 2)    
Fakulta informačních technologií (FIT)                                       53 %         
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz                                              
Bakalářské studium                                                                        
B1801     Informatika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                            
N1801     Informatika                                           (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)                              79,3 %         
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3913     Aplikace přírodních věd                                        (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
N3913     Aplikace přírodních věd                                  (Ing., PS, 2) i v AJ   
Fakulta stavební (FSV)                                                     74,6 %         
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz                               
Bakalářské studium                                                                        
          Architektura a stavitelství                                   (Bc., PS, 4)      
          Civil Engineering                                           (Bc., PS, 4) AJ     
          Geodézie a kartografie                                         (Bc., PS, 3)     
          Stavební inženýrství                                           (Bc., PS, 4)     
          Stavitelství                                                   (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                            
          Architektura a stavitelství                              (Ing. arch., PS, 2)    
          Budovy a prostředí                                           (Ing., PS, 1,5)    
          Civil Engineering                                         (Ing., PS, 1,5) AJ    
          Geodézie a kartografie                                         (Ing., PS, 2)    
          Inteligentní budovy                                            (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojní (FS)                                                       78,7 %         
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Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz                                               
Bakalářské studium                                                                        
B3943     Mechatronika                                               (Bc., PS, KS, 3)     
B2341     Strojírenství                                         (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2342     Teoretický základ strojního inženýrství               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B2343     Výroba a ekonomika ve strojírenství                        (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                            
*         Aplikované vědy ve strojním inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt         
kód název programu        forma studia     
 
*     Automatizační a přístrojová technika (Ing., PS, KS, 2)      
*     Dopravní a transportní technika      (Ing., PS, KS, 2)      
*     Energetika a procesní inženýrství    (Ing., PS, KS, 2)      
N3946 Inteligentní budovy                  (Ing., PS, KS, 2)      
N3951 Jaderná energetická zařízení         (Ing., PS, KS, 2)      
N3958 Letectví a kosmonautika              (Ing., PS, KS, 2)      
N2307 Master of Automotive Engineering      (Ing., PS, 2) AJ      
      Průmysl 4.0                             (Ing., PS, 2)       
*     Řízení průmyslových systémů          (Ing., PS, KS, 2)      
N2301 Strojní inženýrství               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*     Výrobní inženýrství                  (Ing., PS, KS, 2)          
 
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)                                                   
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B6208     Ekonomika a management                                  (Bc., PS, 3) i v AJ   
B7507     Specializace v pedagogice                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
          Projektové řízení inovací                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)                                        
Beethovenova 2, 662 15   Brno, www.jamu.cz                                              
Divadelní fakulta (DIFA)                                                  24,2 %        
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                      
B8203     Dramatická umění                                         (BcA., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                     
M8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                          
N8203     Dramatická umění                                        (MgA., PS, KS, 2)     
Hudební fakulta (HF)                                                      56,2 %        
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
B8201     Hudební umění                                   (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ      
 
Navazující magisterské studium      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                        
kód    název programu                          forma studia           
N8201  Hudební umění                       (MgA., PS, 2) i v AJ, NJ   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)                     
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz             
Ekonomická fakulta (EF)                             71,2 %            
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1103  Aplikovaná matematika                    (Bc., PS, KS, 3)      
B6208  Ekonomika a management                   (Bc., PS, KS, 3)      
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B6202  Hospodářská politika a správa            (Bc., PS, KS, 3)      
B6209  Systémové inženýrství a informatika  (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management                  (Ing., PS, KS, 2)      
N62237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) AJ      
N6209  Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, 2)       
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)              76,2 %            
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz                        
Bakalářské studium                                                    
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B4103  Zootechnika                              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4106  Zemědělská specializace              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4103  Zootechnika                             (Ing., PS, KS, 2)      
Filozofická fakulta (FF)                            78,5 %            
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz               
Bakalářské studium                                                    
B7109  Archeologie                                (Bc., PS, 3)        
*      Dějiny umění                               (Bc., PS, 3)        
B7310  Filologie                                  (Bc., PS, 3)        
B7105  Historické vědy                            (Bc., PS, 3)        
B6107  Humanitní studia                           (Bc., PS, 3)        
B8109  Obecné teorie a dějiny umění a kultury     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N7109  Archeologie                                (Mgr., PS, 2)       
*      Dějiny umění a vizuální studia             (Mgr., PS, 2)       
N7310  Filologie                                  (Mgr., PS, 2)       
N7105  Historické vědy                            (Mgr., PS, 2)       
N6107  Humanitní studia                           (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
Pedagogická fakulta (PF)                            58,4 %            
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz                 
Bakalářské studium                                                    
B1301  Geografie                                  (Bc., PS, 3)        
B7701  Psychologie                                (Bc., PS, 3)        
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B7506  Speciální pedagogika                       (Bc., PS, 3)        
B7401  Tělesná výchova a sport                    (Bc., PS, 3)        
Magisterské studium                                                   
M7503  Učitelství pro základní školy              (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                        
N7401  Tělesná výchova a sport                    (Mgr., PS, 2)       
N7504  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N7503  Učitelství pro základní školy           (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505  Vychovatelství                             (Mgr., PS, 2)       
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                        73,2 %            
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz             
Bakalářské studium                                                    
B1802  Aplikovaná informatika                  (Bc., PS, 3) i v AJ    
B1103  Aplikovaná matematika                      (Bc., PS, 3)        
B1513  Biofyzika                                  (Bc., PS, 3)        
B1406  Biochemistry                             (Bc., PS, 3) AJ       
B1501  Biologie                                   (Bc., PS, 3)        
B1601  Ekologie a ochrana prostředí               (Bc., PS, 3)        
B2612  Elektrotechnika a informatika            (Bc., PS, KS, 3)      
B1701  Fyzika                                     (Bc., PS, 3)        
B1407  Chemie                                     (Bc., PS, 3)        
B1101  Informatika                                (Bc., PS, 3)        
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B1801  Matematika                                 (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                        
N1802  Aplikovaná informatika                     (Mgr., PS, 2)       
N1513  Biofyzika                                  (Mgr., PS, 2)       
N1406  Biochemie                              (Mgr., PS, 2) i v AJ    
N1501  Biologie                                   (Mgr., PS, 2)       
N1507  Botanika                                   (Mgr., PS, 2)       
N1701  Fyzika                                     (Mgr., PS, 2)       
N1407  Chemie                                     (Mgr., PS, 2)       
N1101  Matematika                                 (Mgr., PS, 2)       
N1801  Učitelství pro střední školy               (Mgr., PS, 2)       
N1502  Zoologie                               (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Teologická fakulta (TF)                             90,7 %            
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz                     
Bakalářské studium                                                    
B6101  Filozofie                                (Bc., PS, KS, 3)      
B7501  Pedagogika                               (Bc., PS, KS, 3)      
B7508  Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)      
B6141  Teologie                                 (Bc., PS, KS, 3)      
B7505  Vychovatelství                           (Bc., PS, KS, 3)      
Magisterské studium                                                   
M6141  Teologie                                   (Mgr., PS, 5)       
Navazující magisterské studium                                            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
N6101 Filozofie                            (Mgr., PS, 2)       
N7502 Sociální práce                    (Mgr., PS, KS, 2)      
N6141 Teologie                          (Mgr., PS, KS, 2)      
N7504 Učitelství pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)      
N7505 Vychovatelství                    (Mgr., PS, KS, 2)      
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)             75,2 %            
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz  
Bakalářské studium                                             
B2825 Ochrana obyvatelstva               (Bc., PS, KS, 3)      
B5341 Ošetřovatelství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B5349 Porodní asistence                  (Bc., PS, KS, 3)      
B5342 Rehabilitace                       (Bc., PS, KS, 3)      
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)      
B5345 Specializace ve zdravotnictví      (Bc., PS, KS, 3)      
B5347 Veřejné zdravotnictví                (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                 
N2825 Ochrana obyvatelstva              (Mgr., PS, KS, 2)      
N5341 Ošetřovatelství                   (Mgr., PS, KS, 2)      
N5342 Rehabilitace                      (Mgr., PS, KS, 2)      
N5347 Veřejné zdravotnictví                (Mgr., PS, 2)       
Zemědělská fakulta (ZF)                      78,9 %            
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz        
Bakalářské studium                                             
B4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
B4131 Zemědělství                        (Bc., PS, KS, 3)      
B4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                 
N4106 Zemědělská specializace            (Bc., PS, KS, 3)      
N4101 Zemědělské inženýrství             (Bc., PS, KS, 3)      
N4103 Zootechnika                        (Bc., PS, KS, 3)      
Masarykova univerzita (MU)                                     
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Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz                
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)             40,8 %                
 
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód        název programu                                          forma studia         
Bakalářské studium                                                                      
*          Ekonomie                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací        (Bc., KS, 3)     
*          Finance                                                  (Bc., PS, KS, 3)    
*          Finance a právo                                             (Bc., PS, 3)     
*          Hospodářská politika                                        (Bc., PS, 3)     
*          Podniková ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)    
*          Podniková informatika                                       (Bc., PS, 3)     
*          Regionální rozvoj a cestovní ruch                        (Bc., PS, KS, 3)    
*          Veřejná ekonomika a správa                               (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Ekonomie                                               (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Finance                                            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Hospodářská politika                                        (Ing., PS, 2)    
*          Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                   (Ing., PS, 2)    
*          Matematické a statistické metody v ekonomii                 (Ing., PS, 2)    
*          Podniková ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*          Regionální rozvoj a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
*          Veřejná ekonomika a správa                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta informatiky (FI)                                                 53,6 %         
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                      
*          Informatika                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Informatika ve vzdělávání                                   (Bc., PS, 3)     
*          Programování a vývoj aplikací                               (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Řízení softwarových systémů a služeb                       (Mgr., PS, 2)     
*          Teoretická informatika                                     (Mgr., PS, 2)     
*          Učitelství informatiky pro střední školy                   (Mgr., PS, 2)     
*          Umělá inteligence a zpracování dat                         (Mgr., PS, 2)     
*          Vizuální informatika                                       (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sociálních studií (FSS)                                          37,4 %         
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz                                                
Bakalářské studium                                                                      
*          Bezpečnostní a strategická studia                           (Bc., PS, 3)     
*          Environmentální studia                                      (Bc., PS, 3)     
*          Evropská studia                                             (Bc., PS, 3)     
*          Mediální studia a žurnalistika                              (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy                                          (Bc., PS, 3)     
*          Mezinárodní vztahy a evropská politika                      (Bc., PS, 3)     
*          Politologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Psychologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Sociální antropologie                                       (Bc., PS, 3)     
*          Sociální práce                                           (Bc., PS, KS, 3)    
*          Sociologie                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Veřejná a sociální politika a lidské zdroje                 (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
*          Bezpečnostní a strategická studia                          (Mgr., PS, 2)     
*          Energetická bezpečnost                                  (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Environmentální studia                                     (Mgr., PS, 2)     
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*          European Politics                                          (Mgr., PS, 2)     
*          Evropská studia                                            (Mgr., PS, 2)     
*          Evropské vládnutí                                       (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Joint Master Programme in International Relations:                           
           Europe from the Visegrad Perspective                    (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Konfliktní a demokratická studia                         (Mgr., PS, 2) AJ    
*          Kulturní sociologie                                     (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Mezinárodní vztahy                                         (Mgr., PS, 2)     
*          Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost                (Mgr., PS, 2)     
*          Politologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)     
*          Sociální práce                                          (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Sociologie                                                 (Mgr., PS, 2)     
*          Společný mezinárodní program kulturní sociologie        (Mgr., PS, 2) AJ     
*          Veřejná politika a lidské zdroje                           (Mgr., PS, 2)     
Fakulta sportovních studií (FSPS)                                        38,5 %         
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz                                           
Bakalářské studium                                                                      
*          Osobní a kondiční trenér                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)     
*          Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                          
*          Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek         (Mgr., KS, 2)     
*          Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie              (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Management sportu                                       (Mgr., PS, KS, 2)    
*          Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                   70 %         
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                      
*          Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/                
           Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/                                      
           Španělský jazyk a literatura                                (Bc., PS, 3)     
*          Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/                                
           Polská/Ruská/Ukrajinská studia                              (Bc., PS, 3)     
*          Archeologie                                                 (Bc., PS, 3)     
*          Archivnictví                                                (Bc., PS, 3)     
*          Baltistika                                                  (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny starověku                                            (Bc., PS, 3)     
*          Dějiny umění                                                (Bc., PS, 3)     
*          Divadelní studia                                            (Bc., PS, 3)     
*          Estetika                                                    (Bc., PS, 3)     
*          Etnologie                                                (Bc., PS, KS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt          
kód název programu        forma studia      
 
*          Filozofie                                                   (Bc., PS, KS, 3)  
B7310      Filologie                                                       (Bc., PS, 3)  
*          Historie                                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*          Hudební věda                                                (Bc., PS, KS, 3)  
*          Informační studia a knihovnictví                            (Bc., PS, KS, 3)  
*          Japanistika                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Klasická archeologie                                            (Bc., PS, 3)  
*          Muzeologie                                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Obecná jazykověda                                               (Bc., PS, 3)  
*          Obecná teorie a dějiny umění a kultury                      (Bc., PS, KS, 3)  
*          Pedagogika                                                      (Bc., PS, 3)  
*          Počítačová lingvistika                                          (Bc., PS, 3)  
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*          Pomocné vědy historické                                         (Bc., PS, 3)  
*          Psychologie                                                     (Bc., PS, 3)  
*          Religionistika                                              (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sdružená uměnovědná studia                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*          Sociální pedagogika a poradenství                               (Bc., PS, 3)  
*          Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury               (Bc., PS, KS, 3)  
*          Teorie interaktivních médií                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*          Vietnamistika                                                   (Bc., PS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                           
*          Andragogika                                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Archivnictví                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský jazyk a literatura (Mgr., PS, 2)  
*          Čínská/Ruská studia                                            (Mgr., PS, 2)  
*          Dějiny umění                                                   (Mgr., PS, 2)  
*          Etnologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7310      Filologie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N6101      Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
*          Filozofie                                                      (Mgr., PS, 2)  
N7105      Historické vědy                                                (Mgr., PS, 2)  
*          Historie                                                       (Mgr., PS, 2)  
*          Informační studia a knihovnictví                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*          Literatura a mezikulturní komunikace                           (Mgr., PS, 2)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                       
kód       název programu                                          forma studia       
*         Nordistika - odbornost pro praxi                           (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                  (Mgr., PS, KS, 2)  
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Počítačová lingvistika                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Pomocné vědy historické                                    (Mgr., PS, 2)   
*         Překladatelství románských a germánských jazyků            (Mgr., PS, 2)   
*         Psychologie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Religionistika                                             (Mgr., PS, 2)   
*         Slavistika                                                 (Mgr., PS, 2)   
*         Sociální pedagogika a poradenství                          (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                   25,6 %       
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz                                         
Bakalářské studium                                                                   
*         Dentální hygiena                                            (Bc., PS, 3)   
*         Fyzioterapie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                    (Bc., PS, 3)   
*         Nutriční terapie                                            (Bc., PS, 3)   
*         Optika a optometrie                                         (Bc., PS, 3)   
*         Ortoptika                                                   (Bc., PS, 3)   
B5341     Ošetřovatelství                                             (Bc., PS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                           (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Bc., PS, 3)   
*         Zdravotnické záchranářství                                  (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M5103     Všeobecné lékařství                                 (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M5111     Zubní lékařství                                     (MDDr., PS, 5) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                       
*         Intenzivní péče                                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Optometrie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                              (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                               51,7 %       
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz                                               
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Bakalářské studium                                                                   
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/  
          Hudební výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/                           
          Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/                   
          Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/           
          Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a vizuální tvorba/                      
          Zeměpis se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., PS, KS, 3)  
B0231A090003*    Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost           (Bc., PS, 3)   
*         Logopedie                                                (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                               (Bc., PS, KS, 3)  
B7531     Předškolní a mimoškolní pedagogika                       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Sociální pedagogika a volný čas                             (Bc., PS, 3)   
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)  
B7505     Vychovatelství                                              (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                       
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)  
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
N7504     Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, KS, 2)  
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                                 45,9 %       
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz                                              
Bakalářské studium                                                                   
*         Mezinárodněprávní obchodní studia                           (Bc., KS, 3)   
*         Obchodněprávní studia                                                      
                                                                      (Bc., KS, 3)   
*         Teorie a praxe trestního a správního procesu                (Bc., KS, 3)   
*         Veřejná správa                                              (Bc., KS, 3)   
*         Vyšší justiční úředník                                      (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                  
*         Právo a právní věda                                        (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Veřejná správa                                             (Mgr., KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                              74 %       
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                   
*         Antropologie                                                (Bc., PS, 3)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Biochemie                                                   (Bc., PS, 3)   
*         Ekologická a evoluční biologie                              (Bc., PS, 3)   
*         Experimentální a molekulární biologie                       (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Fyzika - nanotechnologie                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Geografie a kartografie                                     (Bc., PS, 3)   
*         Geologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)  
*         Chemie                                                      (Bc., PS, 3)   
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3)   
*         Lékařská genetika a molekulární diagnostika                 (Bc., PS, 3)   
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Bc., PS, 3)   
*         Matematika                                                  (Bc., PS, 3)   
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                       
*         Antropologie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná a environmentální geologie                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Aplikovaná geografie a geoinformatika                      (Mgr., PS, 2)   
*         Aplikovaná matematika                                      (Mgr., PS, 2)   
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*         Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví                         
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                          
kód       název programu                                           forma studia         
          - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika   (Mgr., PS, 2)     
*         Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)     
*         Biologie člověka                                            (Mgr., PS, 2)     
*         Botanika                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie rostlin                             (Mgr., PS, 2)     
*         Experimentální biologie živočichů a imunologie              (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzická geografie                                           (Mgr., PS, 2)     
*         Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
N1701     Fyzika                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Geoenvironmentální rizika a sanace                      (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Geografická kartografie a geoinformatika                    (Mgr., PS, 2)     
*         Geologie                                                (Mgr., PS, KS, 2)     
*         Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)     
*         Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2)     
*         Matematická biologie a biomedicína                          (Mgr., PS, 2)     
*         Matematika                                                  (Mgr., PS, 2)     
*         Mikrobiologie                                               (Mgr., PS, 2)     
*         Molekulární biologie a genetika                             (Mgr., PS, 2)     
*         Ochrana přírody                                             (Mgr., PS, 2)     
*         Radiologická fyzika                                         (Mgr., PS, 2)     
*         Sociální geografie a regionální rozvoj                      (Mgr., PS, 2)     
*         Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/                    
          matematiky pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)     
*         Zoologie                                                    (Mgr., PS, 2)     
*         Životní prostředí a zdraví                                  (Mgr., PS, 2)     
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)                                                   
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz                            
Agronomická fakulta (AF)                                                   86 %         
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
B4112     Agrobiologie                                             (Bc., PS, KS, 3)     
B2901     Chemie a technologie potravin                                (Bc., PS, 3)     
B4152     Rostlinolékařství                                            (Bc., PS, 3)     
B2826     Technologie odpadů                                       (Bc., PS, KS, 3)     
B4106     Zemědělská specializace                                      (Bc., PS, 3)     
B4103     Zootechnika                                                  (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                          
N4102     Fytotechnika                                                (Ing., PS, 2)     
N2901     Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, 2)     
N4152     Rostlinolékařství                                           (Ing., PS, 2)     
N2826     Technologie odpadů                                       (Ing., PS, KS, 2)    
N4106     Zemědělská specializace                             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N4101     Zemědělské inženýrství                                      (Ing., PS, 2)     
N4103     Zootechnika                                              (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)              70,3 %         
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz              
Bakalářské studium                                                                      
B6702     Mezinárodní teritoriální studia                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
B6214     Regionální rozvoj                                       (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                          
N6702     Mezinárodní teritoriální studia                        (Ing., PS, 2) i v AJ   
N6214     Regionální rozvoj                                      (Ing., PS, 2) i v AJ       
 
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)                               
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Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz                         
Bakalářské studium                                                    
B7507  Specializace v pedagogice                (Bc., PS, KS, 3)      
B4156  Technické znalectví a pojišťovnictví     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                        
N4160  Technické znalectví a expertní inženýrství (Ing., KS, 2)       
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)                  97,6 %            
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz                         
Bakalářské studium                                                    
B4166  Arboristika                              (Bc., PS, KS, 3)      
B8213  Design nábytku                              (Bc., PS, 3)       
B3341  Dřevařství                               (Bc., PS, KS, 3)      
B3915  Krajinářství                                (Bc., PS, 3)       
B4132  Lesnictví                                (Bc., PS, KS, 3)      
B3302  Nábytek                                     (Bc., PS, 3)       
B3305  Stavby na bázi dřeva                        (Bc., PS, 3)       
Navazující magisterské studium                                        
N8213  Design nábytku                             (Ing., PS, 2)       
N3301  Dřevařské inženýrství                    (Ing., PS, KS, 2)     
N4158  European Forestry                        (Ing., PS, 2) AJ      
N3914  Krajinné inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
N4107  Lesní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2)     
N3303  Nábytkové inženýrství                      (Ing., PS, 2)       
N3305  Stavby na bázi dřeva                       (Ing., PS, 2)       
Provozně ekonomická fakulta (PEF)                   92,1 %            
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz                    
Bakalářské studium                                                    
B6208  Ekonomika a management               (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202  Hospodářská politika a správa           (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3902  Inženýrská informatika                      (Bc., PS, 3)       
B6209  Systémové inženýrství a informatika     (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                        
N6208  Ekonomika a management               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202  Hospodářská politika a správa        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N3902  Inženýrská informatika                     (Ing., PS, 2)       
N6209  Systémové inženýrství a informatika     (Ing., PS, 2) i v AJ   
Zahradnická fakulta (ZF)                            72,9 %                
 
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
Bakalářské studium                                                                
B4171     Floristická tvorba                                    (Bc., PS, KS, 3)  
          Realizace a správa zeleně                             (Bc., PS, KS, 3)  
          Krajinářská architektura                                 (Bc., PS, 4)   
B4108     Zahradnické inženýrství                               (Bc., PS, KS, 3)  
Navazující magisterské studium                                                    
N4168     Horticultural Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ  
N4109     Zahradní a krajinářská architektura                      (Ing., PS, 2)  
N4108     Zahradnické inženýrství                              (Ing., PS, KS, 2)  
Ostravská univerzita (OU)                                                         
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz                                       
Fakulta sociálních studií (FSS)                                      37,1 %       
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                
B6731     Sociální politika a sociální práce                    (Bc., PS, KS, 3)  
*         Zdravotně-sociální péče                                  (Bc., PS, 3)   
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Navazující magisterské studium                                                    
N6731     Sociální politika a sociální práce                  (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Zdravotně-sociální péče a rehabilitace                  (Mgr., KS, 2)   
Fakulta umění (FU)                                                     47 %       
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                
B8201     Hudební umění                                           (BcA., PS, 3)   
B8206     Výtvarná umění                                          (BcA., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
N8201     Hudební umění                                          (MgA., PS, 2)    
N8206     Výtvarná umění                                         (MgA., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                             43,9 %       
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3)  
*         Český jazyk a literatura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Dějiny umění                                             (Bc., PS, 3)   
*         English Philology                                     (Bc., PS, 3) AJ   
*         Filozofie                                             (Bc., PS, KS, 3)  
*         Historie                                                 (Bc., PS, 3)   
*         Latinský jazyk a kultura                                 (Bc., PS, 3)   
*         Psychologie                                              (Bc., PS, 3)   
*         Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*         Základy společenských věd                                (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie   (Mgr., PS, 2)   
*         Český jazyk a literatura                                (Mgr., PS, 2)   
*         Čeština pro cizince                                     (Mgr., PS, 2)   
*         Dějiny umění                                            (Mgr., PS, 2)   
*         English Philology                                    (Mgr., PS, 2) AJ   
*         Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*         Historie                                                (Mgr., PS, 2)   
*         Latinský jazyk a kultura středověku                     (Mgr., PS, 2)   
*         Středoevropská historická studia se zaměřením na české,                 
          polské a slovenské dějiny                               (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
Lékařská fakulta (LF)                                                28,7 %       
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                
B5341     Ošetřovatelství                                       (Bc., PS, KS, 3)  
B5349     Porodní asistence                                        (Bc., PS, 3)   
B5345     Specializace ve zdravotnictví                         (Bc., PS, KS, 3)  
B5347     Veřejné zdravotnictví                                    (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                               
M5103     Všeobecné lékařství                              (MUDr., PS, 6) i v AJ  
Navazující magisterské studium                                                    
N5341     Ošetřovatelství                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
N5345     Specializace ve zdravotnictví                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N5347     Veřejné zdravotnictví                                   (Mgr., PS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                            34,8 %       
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz                       
Bakalářské studium                                                                
*         Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/       
          Matematika/Občanská výchova/Odborné předměty/Psychologie/               
          Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke zdraví/    
          Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy                     
          a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání  (Bc., PS, KS, 3)  
B7501     Pedagogika                                            (Bc., PS, KS, 3)  
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B7507     Specializace v pedagogice                             (Bc., PS, KS, 3)  
B7506     Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
B7401     Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
M7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
N7507     Specializace v pedagogice                           (Mgr., PS, KS, 2)   
N7506     Speciální pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro 2. stupeň ZŠ                         (Mgr., PS, KS, 2)   
          Učitelství pro střední školy                            (Mgr., PS, 2)   
N7503     Učitelství pro základní školy                       (Mgr., PS, KS, 2)   
N7501     Vychovatelství                                      (Mgr., PS, KS, 2)   
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                         54,2 %       
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná informatika                                (Bc., PS, KS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                              
kód       název programu                                               forma studia         
*         Biologie                                                          (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                      (Bc., PS, 3)    
*         Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
*         Geografie                                                         (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                            (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                       (Bc., PS, 3)    
*         Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1702     Aplikovaná fyzika                                                (Mgr., PS, 2)    
*         Biologie                                                         (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                     (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                        (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                           (Mgr., PS, 2)    
N1801     Informatika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
*         Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., PS, 2)    
Slezská univerzita v Opavě (SU)                                                             
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz                                                 
Fakulta veřejných politik (FVP)                                               72,3 %        
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz                                      
Bakalářské studium                                                                          
B5341     Ošetřovatelství                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B6731     Sociální politika a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                     (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N6731     Sociální politika a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF)                                      64,5 %        
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz                                     
Bakalářské studium                                                                          
B1702     Aplikovaná fyzika                                                 (Bc., PS, 3)    
B1802     Aplikovaná informatika                                        (Bc., PS, KS, 3)    
B7109     Archeologie                                                       (Bc., PS, 3)    
B8203     Dramatická umění                                                 (BcA., PS, 3)    
B8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média             (BcA., KS, 3)    
B7310     Filologie                                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                                            (Bc., PS, 3)    
B6503     Gastronomie, hotelnictví a turismus                               (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                                   (Bc., PS, 3)    
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B7201     Informační studia a knihovnictví                              (Bc., PS, KS, 3)    
B1801     Informatika                                                   (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N7109     Archeologie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N8203     Dramatická umění                                                (MgA., PS, 2)     
N8204     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média            (MgA., KS, 2)     
N7310     Filologie                                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N1701     Fyzika                                                     (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7106     Historická studia                                                (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                                  (Mgr., PS, 2)    
N7201     Informační studia a knihovnictví                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                                (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N7504     Učitelství pro střední školy                                     (Mgr., KS, 2)    
Matematický ústav v Opavě (MÚ)                                                              
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz                                            
Bakalářské studium                                                                          
B1101     Matematika                                                        (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
N1101     Matematika                                                       (Mgr., PS, 2)    
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)                                            82 %        
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz                                  
Bakalářské studium                                                                          
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Bc., PS, 3)    
*         Cestovní ruch a turismus                                          (Bc., PS, 3)    
B6208     Ekonomika a management                                        (Bc., PS, KS, 3)    
*         Finance a účetnictví                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6202     Hospodářská politika a správa                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B6209     Systémové inženýrství a informatika                           (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                              
*         Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví                         (Ing., PS, 2)   
N6208     Ekonomika a management                                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6202     Hospodářská politika a správa                                 (Ing., PS, KS, 2)   
*         Manažerská informatika                                        (Ing., PS, KS, 2)   
Technická univerzita v Liberci (TUL)                                                        
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz                                             
Ekonomická fakulta (EF)                                                       86,8 %        
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz                                         
Bakalářské studium                                                                          
B6208     Ekonomika a management                                            (Bc., PS, 3)    
*         Podniková ekonomika                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B6209     Systémové inženýrství a informatika                         (Bc., PS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                              
          Hospodářská politika v globálním prostředí                       (Ing., PS, 2)    
          Podniková ekonomika                                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
N6209     Systémové inženýrství a informatika                               (Ing., PS, 2)   
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)                 80,6 %        
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz                                                  
Bakalářské studium                                                                          
B3901     Aplikované vědy v inženýrství                                     (Bc., PS, 3)    
B0613A140005*     Informační technologie                                    (Bc., PS, 3)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                
kód     název programu                                 forma studia           
B0714A270001* Mechatronika                                (Bc., PS, 3)        
B0719A130001* Nanotechnologie                             (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3901   Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, 2)       
N2612   Elektrotechnika a informatika                     (Ing., PS, 2)       
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        Mechatronics                                    (Ing., PS, 2) AJ      
N0719A270001* Nanotechnologie                             (Ing., PS, 2)       
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)           73,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B7310   Filologie                                         (Bc., PS, 3)        
B1701   Fyzika                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1301   Geografie                                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7106   Historická studia                                 (Bc., PS, 3)        
B1407   Chemie                                         (Bc., PS, KS, 3)       
B1801   Informatika                                    (Bc., PS, KS, 3)       
B1101   Matematika                                     (Bc., PS, KS, 3)       
B7508   Sociální práce                                    (Bc., KS, 3)        
B7507   Specializace v pedagogice                      (Bc., PS, KS, 3)       
B7506   Speciální pedagogika                           (Bc., PS, KS, 3)       
B7401   Tělesná výchova a sport                           (Bc., PS, 3)        
B7505   Vychovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)       
Magisterské studium                                                           
M7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 5)       
Navazující magisterské studium                                                
N1103   Aplikovaná matematika                            (Mgr., PS, 2)        
N1701   Fyzika                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N7105   Historické vědy                                  (Mgr., PS, 2)        
N1407   Chemie                                        (Mgr., PS, KS, 2)       
N1101   Matematika                                    (Mgr., PS, KS, 2)       
N7508   Sociální práce                                (Mgr., PS, KS, 2)       
N7506   Speciální pedagogika                          (Mgr., PS, KS, 2)       
N7401   Tělesná výchova a sport                          (Mgr., PS, 2)        
N7504   Učitelství pro střední školy                  (Mgr., PS, KS, 2)       
N7503   Učitelství pro základní školy                 (Mgr., PS, KS, 2)       
N7505   Vychovatelství                                   (Mgr., PS, 2)        
Fakulta strojní (FS)                                         100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B2301   Strojní inženýrství                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N2301   Strojní inženýrství                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta textilní (FT)                                       98,8 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B3107   Textil                                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N3957   Průmyslové inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N3106   Textilní inženýrství                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta umění a architektury (FA)                             50 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3501   Architektura a urbanismus                         (Bc., PS, 4)        
B8208   Design                                           (BcA., PS, 4)        
B8206   Výtvarná umění                                   (BcA., PS, 4)        
Navazující magisterské studium                                                
N3501   Architektura a urbanismus                 (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
N8208   Design                                           (MgA., PS, 2)        
N8206   Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)        
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                          100 %            
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz                           
Bakalářské studium                                                            
B3944   Biomedicínská technika                            (Bc., PS, 3)        
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B5341   Ošetřovatelství                                (Bc., PS, KS, 3)       
B5345   Specializace ve zdravotnictví                     (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                
N3963   Biomedicínské inženýrství                         (Ing., PS, 2)       
Univerzita Hradec Králové (UHK)                                               
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz                        
Fakulta informatiky a managementu (FIM)                     67,1 %            
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz                            
Bakalářské studium                                                            
B1802   Aplikovaná informatika                     (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6208   Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3)       
B0688A140001* Informační management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B6209   Systémové inženýrství a informatika        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                
N1802   Aplikovaná informatika                     (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N0688A140001* Informační management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
N6209   Systémové inženýrství a informatika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Filozofická fakulta (FF)                                    74,3 %            
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz                     
Bakalářské studium                                                            
B0222A120009* Archeologie                                 (Bc., PS, 3)        
B6101   Filozofie                                         (Bc., PS, 3)        
B0222A120001* Historické vědy                          (Bc., PS, KS, 3)       
B7105   Historické vědy                                   (Bc., PS, 3)        
B6701   Politologie                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B0923P240001* Sociální práce                           (Bc., PS, KS, 3)       
*       Sociologie                                        (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                              
kód      název programu                                 forma studia        
B3928    Technická podpora humanitních věd               (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N7109    Archeologie                                       (Mgr., PS, 2)    
N0223A100001* Filozofie                                    (Mgr., PS, 2)    
N7105    Historické vědy                                (Mgr., PS, KS, 2)   
N0222A120001* Historie                                  (Mgr., PS, KS, 2)   
N6702    International Area Studies                     (Mgr., PS, 2) AJ    
N0223A100002* Philosophy                                (Mgr., PS, 2) AJ    
N6701    Politologie                                    (Mgr., PS, KS, 2)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                     56,4 %        
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz                      
Bakalářské studium                                                          
B7310    Filologie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7507    Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, KS, 3)   
B7506    Speciální pedagogika                            (Bc., PS, KS, 3)   
B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy              (Bc., PS, KS, 3)   
B7505    Vychovatelství                                  (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                         
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol  (Mgr., PS, KS, 5)   
M7503    Učitelství pro základní školy                  (Mgr., PS, KS, 5)   
Navazující magisterské studium                                              
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením                     
              na děti se speciálními potřebami          (Mgr., PS, KS, 2)   
N7507    Specializace v pedagogice                      (Mgr., PS, KS, 2)   
N7504    Učitelství pro střední školy                      (Mgr., PS, 2)    
N7503    Učitelství pro základní školy                     (Mgr., PS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                  69,7 %        
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz                            
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Bakalářské studium                                                          
B1501    Biologie                                           (Bc., PS, 3)    
*        Biologie a ekologie                                (Bc., PS, 3)    
*        Finanční a pojistná matematika                     (Bc., PS, 3)    
B1701    Fyzika                                          (Bc., PS, KS, 3)   
*        Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)   
*        Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1407    Chemie                                             (Bc., PS, 3)    
B1801    Informatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1101    Matematika                                         (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                              
N1501    Biologie                                          (Mgr., PS, 2)    
*        Biologie a ekologie                               (Mgr., PS, 2)    
N1701    Fyzika                                         (Mgr., PS, KS, 2)   
*        Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1407    Chemie                                            (Mgr., PS, 2)    
N1101    Matematika                                        (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)                 
 Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz                      
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)                             72,8 %        
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz                        
Bakalářské studium                                                          
B6208    Ekonomika a management                          (Bc., PS, KS, 3)   
B6202    Hospodářská politika a správa                   (Bc., PS, KS, 3)   
B6731    Sociální politika a sociální práce              (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                     (Ing., PS, 2)    
N6731    Sociální politika a sociální práce                (Ing., PS, 2)    
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                            82 %         
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
B3907    Energetika                                      (Bc., PS, KS, 3)   
B3911    Materiálové vědy                                   (Bc., PS, 3)    
B2303    Strojírenská technologie                        (Bc., PS, KS, 3)   
B2341    Strojírenství                                   (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N3907    Energetika                                     (Ing., PS, KS, 2)   
N3911    Materiálové vědy                                  (Ing., PS, 2)    
N2341    Strojírenská technologie                       (Ing., PS, KS, 2)   
N2341    Strojírenství                                  (Ing., PS, KS, 2)   
Fakulta umění a designu (FUD)                                  56 %         
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz                            
Bakalářské studium                                                          
B8206    Výtvarná umění                                    (BcA., PS, 4)    
Navazující magisterské studium                                              
*        Design                                           (MgA., PS, 2)     
*        Výtvarná umění                               (MgA., PS, 2) i v AJ  
N8206    Výtvarná umění                                   (MgA., PS, 2)     
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                           68,4 %        
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz                       
Bakalářské studium                                                          
B5341    Ošetřovatelství                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B5349    Porodní asistence                                  (Bc., PS, 3)    
B5345    Specializace ve zdravotnictví                   (Bc., PS, KS, 3)   
Fakulta životního prostředí (FŽP)                             81,9 %        
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz                   
Bakalářské studium                                                          
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B1601    Ekologie a ochrana prostředí                    (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                              
N1601    Ekologie a ochrana prostředí                   (Ing., PS, KS, 2)   
Filozofická fakulta (FF)                                      92,8 %            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz                                       
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                (Bc., PS, KS, 3)    
B6101     Filozofie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7105     Historické vědy                                          (Bc., PS, KS, 3)    
B6107     Humanitní studia                                             (Bc., PS, 3)    
B6701     Politologie                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7310     Filologie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N7105     Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107     Humanitní studia                                            (Mgr., PS, 2)    
N0231A090012*    Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2)    
N6701     Politologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
Pedagogická fakulta (PDF)                                                70,5 %        
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz                                     
Bakalářské studium                                                                     
B7310     Filologie                                                    (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, KS, 3)    
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B7401     Tělesná výchova a sport                                  (Bc., PS, KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 5)    
M7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N7507     Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, KS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7401     Tělesná výchova a sport                                 (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                                (Mgr., PS, 2)    
N7503     Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, KS, 2)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             81,7 %        
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B1702     Aplikovaná fyzika                                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1802     Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B1501     Biologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B1701     Fyzika                                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B1801     Informatika                                                  (Bc., PS, 3)    
B1101     Matematika                                                   (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1501     Biologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N1701     Fyzika                                             (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N1101     Matematika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N3942     Nanotechnologie                                        (Mgr., PS, 2) i v AJ  
Univerzita Karlova (UK)                                                                
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz                                          
1. lékařská fakulta (1. LF)                                              35,1 %        
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Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz                                    
Bakalářské studium                                                                     
B0910P36A3* Adiktologie                                            (Bc., PS, KS, 3)    
B0915P36A9* Ergoterapie                                                (Bc., PS, 3)    
B0910P36A12* Nutriční terapie                                       (Bc., PS, KS, 3)   
B5349     Porodní asistence                                            (Bc., PS, 3)    
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0911A35A14*     Dentistry                                       (MDDr., PS, 5) AJ     
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
M0911A35A13*     Zubní lékařství                                    (MDDr., PS, 5)     
Navazující magisterské studium                                                         
N0910A36A8   Adiktologie                                              (Mgr., KS, 2)    
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., KS, 2)    
2. lékařská fakulta (2. LF)                                                18 %        
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz                                            
Bakalářské studium                                                                     
B0915P36A362*    Fyzioterapie                                          (Bc., PS, 3)    
B0913P36A488*    Pediatrické ošetřovatelství                           (Bc., KS, 3)    
B0913P36A489*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N5345     Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2)    
3. lékařská fakulta (3. LF)                                              21,3 %        
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz                                             
Bakalářské studium                                                                     
B5345     Specializace ve zdravotnictví                                (Bc., PS, 3)    
B0913P36A687*    Všeobecné ošetřovatelství                             (Bc., PS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M5103     Všeobecné lékařství                                  (MUDr., PS, 6) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                         
N0913P36A667*    Intenzivní péče                                      (Mgr., PS, 2)    
Evangelická teologická fakulta (ETF)                                     61,5 %        
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                     
B0923P24A730*    Pastorační a sociální práce                       (Bc., PS, KS, 3)    
B6141     Teologie                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                                forma studia        
N0221A10A498*      Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika     (Mgr., PS, KS, 2)    
N6141      Teologie                                                (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studií (FHS)                                                63,2 %       
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz                                                   
Bakalářské studium                                                                           
B0288A120001*      Liberal Arts and Humanities                            (Bc., PS, 3) AJ    
B0288A25A36*       Studium humanitní vzdělanosti                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0314A25A46*       Antropologická studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0222A120002*      Dějiny moderní evropské kultury                          (Mgr., PS, 2)    
N0232A18A65*       Elektronická kultura a sémiotika                         (Mgr., PS, 2)    
N0223A10A49*       Filosofie v kontextu humanitních věd                     (Mgr., PS, 2)    
N6101      Filozofie                                                     (Mgr., PS, 2) NJ    
N0314A250002*      Historical Sociology                                  (Mgr., PS, 2) AJ    
N0314A250001*      Historická sociologie                                (Mgr., PS, KS, 2)    
N6107      Historické vědy                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
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N6107      Humanitní studia                                             (Mgr., PS, KS, 2)    
N0929A24A51*       Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických                          
                   organizacích                                         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0521A25A44*       Sociální a kulturní ekologie                             (Mgr., PS, 2)    
Fakulta sociálních věd (FSV)                                                    37,8 %       
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz                                     
Bakalářské studium                                                                           
B0312A20A136*      Česko-německá studia                                       (Bc., PS, 3)   
B6201      Ekonomické teorie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ  
B0388A18A140*      Komunikační studia                                         (Bc., PS, 3)   
B0312A20A125*      Politics, Philosophy and Economics                     (Bc., PS, 3) AJ    
B0312A20A123*      Politologie a mezinárodní vztahy                           (Bc., PS, 3)   
B0312A20A124*      Politologie a veřejná politika                             (Bc., PS, 3)   
B0314A25A138*      Sociologie                                                 (Bc., PS, 3)   
B0314A25A137*      Sociologie a sociální politika                             (Bc., PS, 3)   
B0312A20A126*      Teritoriální studia                                   (Bc., PS, DS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                               
N0312A20A147*      Balkan, Eurasian and Central European Studies         (Mgr., PS, 2) AJ    
N6201      Ekonomické teorie                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A151*      European Politics and Society:                                            
                   Vaclav Havel Joint Master Programme                      (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A144*      Geopolitical Studies                                     (Mgr., PS, 2)    
N0312A25A143*      International Economic and Political Studies             (Mgr., PS, 2)    
N0312A20A148*      Master in Area Studies                                   (Mgr., PS, 2)    
N7202      Mediální a komunikační studia                                    (Mgr., PS, 2)    
N0388A18A154*      Mediální studia                                          (Mgr., DS, 2)    
N0312A20A150*      Německá a středoevropská studia /                                         
                   Deutsche und Mitteleuropäische Studien                   (Mgr., PS, 2)    
N6701      Politologie                                                 (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0312A20A142*      Politologie                                              (Mgr., PS, 2)    
N0314A25A155*      Society, Communication and Media                         (Mgr., PS, 2)    
N6703      Sociologie                                              (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
N0312A20A145*      Teritoriální studia                                      (Mgr., PS, 2)    
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)                                         36,5 %       
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0114A28A20*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                              (Bc., PS, KS, 3)   
B1014A280005*      Coach                                                  (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A694*      Fitness Coach                                          (Bc., PS, 3) AJ    
B1014A28A689*      Kondiční trenér                                        (Bc., PS, KS, 3)   
B0011A28A23*       Management tělesné výchovy a sportu                        (Bc., PS, 3)   
B5345      Specializace ve zdravotnictví                            (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B0114A30A98*       Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání    (Bc., PS, KS, 3)    
B1014A28A688*      Trenér                                                 (Bc., PS, KS, 3)   
B0114A28A27*       Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport                             
                   se zaměřením na vzdělávání                                                
                                                                          (Bc., PS, KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                               
N0114A28A24*       Aplikovaná tělesná výchova a sport osob                                   
                   se specifickými potřebami                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N0011A28A26*       Management tělesné výchovy a sportu                      (Mgr., PS, 2)    
N0223A28A134*      Master of Arts in Sports Ethics and Integrity         (Mgr., PS, 2) AJ    
N5345      Specializace ve zdravotnictví                               (Mgr., PS, 2) i v AJ  
N0114A30A29*       Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A100*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy         (Mgr., PS, KS, 2)    
N0114A30A133*      Učitelství tělesné výchovy pro střední školy          (Mgr., PS, 2) AJ    
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF)                                    78,3 %       
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Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz                           
Bakalářské studium                                                                           
B0914A36A106*      Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví               (Bc., PS, KS, 3)   
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                         (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                               
N5207      Zdravotnická bioanalytika                                        (Mgr., PS, 2)    
Filozofická fakulta (FF)                                                        35,5 %       
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                           
B0111A19A331*      Andragogika a personální řízení                            (Bc., PS, 3)   
B7311      Anglistika - amerikanistika                                        (Bc., PS, 3)   
B0222A12A329*      Archeologie pravěku a středověku                           (Bc., PS, 3)   
B0220A09A333*      Blízkovýchodní studia                                      (Bc., PS, 3)   
B0231A090001*      Bohemistika pro cizince                                    (Bc., PS, 3)   
B0232A090001*      Český jazyk a literatura                                   (Bc., PS, 3)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód       název programu                                        forma studia        
B7312     Čeština v komunikaci neslyšících                           (Bc., PS, 3)   
B0223A32A337*    Estetika                                            (Bc., PS, 3)   
B0220A25A341*    Etnologie a kulturní antropologie                   (Bc., PS, 3)   
B7310     Filologie                                                  (Bc., PS, 3)   
B0220A09A332*    Hebraistika a židovská studia                       (Bc., PS, 3)   
B7105     Historické vědy                                            (Bc., PS, 3)   
B0222A12A321*    Historie                                            (Bc., PS, 3)   
B7201     Informační studia a knihovnictví                       (Bc., PS, KS, 3)   
B0231A09A322*    Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení        (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6701     Politologie                                                (Bc., PS, 3)   
B7313     Překladatelství a tlumočnictví                             (Bc., PS, 3)   
B7701     Psychologie                                                (Bc., PS, 3)   
B0231A09A348*    Ruský jazyk a literatura                            (Bc., PS, 3)   
B0231A09A343*    Řecká a latinská studia                             (Bc., PS, 3)   
B0923A24A317*    Sociální práce                                      (Bc., PS, 3)   
B0314A25A326*    Sociologie                                          (Bc., PS, 3)   
B0231A09A345*    Středoevropská studia                               (Bc., PS, 3)   
B0322P12A334*    Veřejná správa a spisová služba                     (Bc., PS, 3)   
B0232A09A323*    Východoevropská studia                              (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0111A19A318*    Andragogika a personální řízení                    (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A330*    Archeologie pravěku a středověku                   (Mgr., PS, 2)   
N0220A12A339*    Blízkovýchodní studia                              (Mgr., PS, 2)   
N0213A32A303*    Dějiny umění                                       (Mgr., PS, 2)   
N0215A32A319*    Divadelní věda                                     (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A346*    Egypt a Přední východ ve starověku                 (Mgr., PS, 2)   
N0220A25A342*    Etnologie a kulturní antropologie                  (Mgr., PS, 2)   
N7310     Filologie                                                 (Mgr., PS, 2)   
N7105     Historické vědy                                           (Mgr., PS, 2)   
N0222A12A296*    Iberoamerikanistika                                (Mgr., PS, 2)   
N0322A18A324*    Informace, média a knižní kultura              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0231A09A525*    Italianistika                                      (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N7501     Pedagogika                                            (Mgr., PS, KS, 2)   
N7313     Překladatelství a tlumočnictví                            (Mgr., PS, 2)   
N0231A09A344*    Řecká a latinská studia                            (Mgr., PS, 2)   
N0923A24A316*    Sociální práce                                     (Mgr., PS, 2)   
N0314A25A327*    Sociologie                                         (Mgr., PS, 2)   
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N0300A18A297*    Studia nových médií                                (Mgr., PS, 2)   
N0322P12A335*    Veřejná správa a spisová služba                    (Mgr., PS, 2)   
N0232A09A338*    Východoevropská studia                             (Mgr., PS, 2)   
Husitská teologická fakulta (HTF)                                      73,3 %       
Pacovská 350/4, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B0223A100001*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice  (Bc., PS, 3)   
B0221A10A253*    Husitská teologie                               (Bc., PS, KS, 3)   
B0221RA100001* Judaistika                                            (Bc., PS, 3)   
B0114A10A211*    Náboženství a základy společenských věd                            
                 se zaměřením na vzdělávání                          (Bc., PS, 3)   
B0221A100002*    Religionistika                                      (Bc., PS, 3)   
B0923A240001*    Sociální a charitativní práce                       (Bc., PS, 3)   
B0111P19A226*    Sociální pedagogika                                 (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A100003*    Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2)   
N0221A10A255*    Husitská teologie                              (Mgr., PS, KS, 2)   
N0221A100001*    Judaistika                                         (Mgr., PS, 2)   
N0221A100002*    Religionistika                                     (Mgr., PS, 2)   
N0923A240001*    Sociální a charitativní práce                      (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 2)   
N0114A10A212*    Učitelství náboženství a základů společenských věd                 
                 pro střední školy                                  (Mgr., PS, 2)   
Katolická teologická fakulta (KTF)                                     79,1 %       
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz                                        
Bakalářské studium                                                                  
B0222A12533* Dějiny evropské kultury                                 (Bc., PS, 3)   
B8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                     (Bc., PS, 3)   
B6141     Teologie                                                   (Bc., KS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M6141     Teologie                                                  (Mgr., PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                      
N0223A10A563*    Aplikovaná etika                                   (Mgr., KS, 2)   
N0222A12A534*    Dějiny evropské kultury                            (Mgr., PS, 2)   
N8109     Obecná teorie a dějiny umění a kultury                    (Mgr., PS, 2)   
N6141     Teologie                                                  (Mgr., KS, 2)   
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)                               27,1 %       
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                  
B5341     Ošetřovatelství                                            (Bc., PS, 3)   
Magisterské studium                                                                 
M0911A35A259*    Dentistry                                     (MDDr., PS, 5) AJ    
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A219*    Zubní lékařství                                  (MDDr., PS, 5)    
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)                                         18,2 %       
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz                                             
Magisterské studium                                                                 
M5103     Všeobecné lékařství                                (MUDr., PS, 6) i v AJ  
M0911A35A1* Zubní lékařství                                       (MDDr., PS, 5)    
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)                                    72,2 %       
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz                                       
Bakalářské studium                                                                      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód       název programu                                          forma studia         
B0613A14A203*    Computer Science                                   (Bc., PS, 3) AJ    
B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání       (Bc., PS, 3)    
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B0542A170001*    Finanční matematika                                   (Bc., PS, 3)    
B0533A110001*    Fyzika                                                (Bc., PS, 3)    
B0533A11A207*    Fyzika se zaměřením na vzdělávání                     (Bc., PS, 3)    
B0613A14A202*    Informatika                                           (Bc., PS, 3)    
B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B0541A17A222*    Matematické modelování                                (Bc., PS, 3)    
B0541A170003*    Matematika pro informační technologie                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17A213*    Matematika se zaměřením na vzdělávání                 (Bc., PS, 3)    
B0541A17178*     Obecná matematika                                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1701     Fyzika                                                  (Mgr., PS, KS, 2)    
N1801     Informatika                                           (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1101     Matematika                                         (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF)                              40 %        
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz                                
Bakalářské studium                                                                     
B7701     Psychologie                                                  (Bc., PS, 3)    
B7507     Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
B7506     Speciální pedagogika                                     (Bc., PS, KS, 3)    
B0111A19A285*    Školský management                                    (Bc., KS, 3)    
B7505     Vychovatelství                                               (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
M0113A30A290*    Učitelství pro 1. stupeň základní školy          (Mgr., PS, KS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
N0110A19A288*    Andragogika a management vzdělávání                  (Mgr., KS, 2)    
N0222A12A289*    Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)    
N7501     Pedagogika                                              (Mgr., PS, KS, 2)    
N7701     Psychologie                                                 (Mgr., PS, 2)    
N7506     Speciální pedagogika                                    (Mgr., PS, KS, 2)    
N7504     Učitelství pro střední školy                       (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
Právnická fakulta (PF)                                                   29,8 %        
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz                                 
Magisterské studium                                                                    
M0421A220002*    Právo a právní věda                                  (Mgr., PS, 5)    
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                             68,8 %        
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz                                          
Bakalářské studium                                                                     
B0532A33A201*    Aplikovaná geografie                                  (Bc., PS, 3)    
B1406     Biochemie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0519A14A186*    Bioinformatika                                        (Bc., PS, 3)    
B1501     Biologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0314A33A182*    Demografie                                            (Bc., PS, 3)    
B1601     Ekologie a ochrana prostředí                                 (Bc., PS, 3)    
B1301     Geografie                                                    (Bc., PS, 3)    
B0114A330001*    Geografie se zaměřením na vzdělávání                  (Bc., PS, 3)    
B1201     Geologie                                                     (Bc., PS, 3)    
B0532A33A181*    Geotechnologie                                        (Bc., PS, 3)    
B3975     Hydrologie a hydrogeologie                                   (Bc., PS, 3)    
B1407     Chemie                                                       (Bc., PS, 3)    
B0531A13A183*    Chemie                                                (Bc., PS, 3)    
B0531A13A185*    Chemie a fyzika materiálů                             (Bc., PS, 3)    
B1413     Klinická a toxikologická analýza                             (Bc., PS, 3)    
B0531A13A184*    Medicinální chemie                                    (Bc., PS, 3)    
B3912     Speciální chemicko-biologické obory                          (Bc., PS, 3)    
B3976     Vědy o zemi                                                  (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                         
N1406     Biochemie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N0519A14A188*    Bioinformatika                                       (Mgr., PS, 2)    
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N1501     Biologie                                              (Mgr., PS, 2) i v AJ   
N1303     Demografie                                                  (Mgr., PS, 2)    
N1601     Ekologie a ochrana prostředí                                (Mgr., PS, 2)    
N0511A03A194*    Evoluční biologie                                    (Mgr., PS, 2)    
N0532A33A187*    Geobiologie                                          (Mgr., PS, 2)    
N1301     Geografie                                                   (Mgr., PS, 2)    
N1201     Geologie                                                    (Mgr., PS, 2)    
N3975     Hydrologie a hydrogeologie                                  (Mgr., PS, 2)    
N1407     Chemie                                                      (Mgr., PS, 2)    
N0531A13A190*    Chemie a fyzika materiálů                            (Mgr., PS, 2)    
N1413     Klinická a toxikologická analýza                            (Mgr., PS, 2)    
N0531TA13A189* Medicinální chemie                                     (Mgr., PS, 2)    
N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie                        (Mgr., PS, 2)    
N0912TA33A191* Sociální epidemiologie                                 (Mgr., PS, 2)    
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)                                                 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz                                        
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)                               82,7 %        
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                     
*         Charitativní a sociální práce                            (Bc., PS, KS, 3)    
*         Mezinárodní sociální a humanitární práce                     (Bc., PS, 3)    
*         Náboženství se zaměřením na vzdělávání                       (Bc., KS, 3)    
*         Sociální pedagogika                                          (Bc., PS, 3)    
*         Teologická studia                                            (Bc., PS, 3)    
*         Teologické nauky                                             (Bc., KS, 3)    
Magisterské studium                                                                    
*         Katolická teologie                                          (Mgr., PS, 5)    
Navazující magisterské studium                                                         
*         Charitativní a sociální práce                           (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Sociální pedagogika                                     (Mgr., PS, KS, 2)    
*         Teologická studia                                           (Mgr., PS, 2)        
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                       forma studia       
*        Teologické nauky                                        (Mgr., KS, 2)   
*        Učitelství náboženství pro základní školy               (Mgr., KS, 2)   
Fakulta tělesné kultury (FTK)                                       53,3 %       
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
*        Aplikovaná tělesná výchova                            (Bc., PS, KS, 3)  
*        Aplikované pohybové aktivity                          (Bc., PS, KS, 3)  
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
*        Ochrana obyvatelstva                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*        Rekreologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Tělesná výchova a sport                               (Bc., PS, KS, 3)  
*        Trenérství a sport                                       (Bc., KS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná tělesná výchova                           (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Aplikované pohybové aktivity                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Fyzioterapie                                            (Mgr., PS, 2)   
*        Rekreologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Tělesná výchova a sport                              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Trenérství a sport                                      (Mgr., KS, 2)   
Fakulta zdravotnických věd (FZV)                                      35 %       
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                               
*        Ergoterapie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Fyzioterapie                                             (Bc., PS, 3)   
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*        Pediatrické ošetřovatelství                              (Bc., PS, 3)   
*        Porodní asistentka                                    (Bc., PS, KS, 3)  
*        Radiologická asistence                                   (Bc., PS, 3)   
*        Všeobecná sestra                                      (Bc., PS, KS, 3)  
*        Zdravotnický záchranář                                   (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Aplikovaná fyzioterapie                                 (Mgr., PS, 2)   
*        Intenzivní péče v porodní asistenci                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Ošetřovatelská péče v interních oborech              (Mgr., PS, KS, 2)  
*        Zobrazovací technologie v radiodiagnostice           (Mgr., PS, KS, 2)  
Filozofická fakulta (FF)                                            40,7 %       
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
*        Andragogika                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/            
         Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/                  
         Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie                (Bc., PS, 3)   
*        Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3)   
*        Archeologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Archivnictví                                             (Bc., PS, 3)   
*        Czech for Foreigners                                     (Bc., PS, 3)   
*        Česká filologie se zaměřením na editorskou práci                        
         ve sdělovacích prostředcích                              (Bc., PS, 3)   
*        Ekonomicko-manažerská studia                             (Bc., PS, 3)   
*        Evropská studia a diplomacie maior                       (Bc., PS, 3)   
*        Filmová studia                                           (Bc., PS, 3)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia        (Bc., PS, 3)   
*        Filozofie                                                (Bc., PS, 3)   
*        Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)   
*        Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch           (Bc., PS, 3)   
*        Judaistika. Židovská a izraelská studia maior            (Bc., PS, 3)   
*        Korejština pro hospodářskou praxi                        (Bc., PS, 3)   
*        Kulturní antropologie                                    (Bc., PS, 3)   
*        Mezinárodní vztahy a bezpečnost                          (Bc., PS, 3)   
*        Migrační studia                                       (Bc., PS, KS, 3)  
*        Muzikologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad              (Bc., PS, 3)   
*        Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Bc., PS, 3)   
*        Politická komunikace a politický marketing               (Bc., PS, 3)   
*        Politologie                                              (Bc., PS, 3)   
*        Psychologie                                           (Bc., PS, KS, 3)  
*        Religionistika                                           (Bc., PS, 3)   
*        Řízení vzdělávacích institucí                            (Bc., KS, 3)   
*        Sociální práce                                           (Bc., KS, 3)   
*        Sociologie                                               (Bc., PS, 3)   
*        Televizní a rozhlasová studia                            (Bc., PS, 3)   
*        Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Bc., PS, 3)   
*        Uměnovědná studia                                        (Bc., PS, 3)   
*        Žurnalistika                                             (Bc., PS, 3)   
Navazující magisterské studium                                                   
*        Andragogika                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/                    
         Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie  (Mgr., PS, 2)   
*        Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad          (Mgr., PS, 2)   
*        Archeologie                                             (Mgr., PS, 2)   
*        Asijská studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Divadelní studia                                        (Mgr., PS, 2)   
*        Ediční a nakladatelská praxe                            (Mgr., KS, 2)   
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*        Ekonomicko-manažerská studia                            (Mgr., PS, 2)   
*        Evropská unie                                           (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová studia                                          (Mgr., PS, 2)   
*        Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia       (Mgr., PS, 2)   
*        Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)   
*        Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)   
*        Judaistika. Dějiny a kultura Židů                       (Mgr., PS, 2)   
*        Kulturní antropologie                                   (Mgr., PS, 2)       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód       název programu                                       forma studia       
*         Mediální studia                                          (Mgr., PS, 2)  
*         Muzikologie                                              (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika                                       (Mgr., PS, 2)  
*         Obecná lingvistika a teorie komunikace                   (Mgr., PS, 2)  
*         Odborná francouzština pro hospodářskou praxi             (Mgr., PS, 2)  
*         Politická analýza a strategie                            (Mgr., PS, 2)  
*         Psychologie                                          (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Religionistika                                           (Mgr., PS, 2)  
*         Ruština pro překladatele                                 (Mgr., PS, 2)  
*         Sociologie                                               (Mgr., PS, 2)  
*         Televizní a rozhlasová studia                            (Mgr., PS, 2)  
*         Teorie a dějiny výtvarných umění                         (Mgr., PS, 2)  
*         Ukrajinská filologie                                     (Mgr., PS, 2)  
*         Vládnutí a demokracie                                    (Mgr., PS, 2)  
*         War and Peace Studies                                 (Mgr., PS, 2) AJ  
Lékařská fakulta (LF)                                                  18 %       
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz                                     
Magisterské studium                                                               
*         Všeobecné lékařství                                    (MUDr., PS, 6)   
*         Zubní lékařství                                        (MDDr., PS, 5)   
Pedagogická fakulta (PDF)                                             48,5 %      
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz                                   
Bakalářské studium                                                                
*         Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/                
          Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/                        
          Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/                 
          Technika a praktické činnosti/Výchova ke zdraví/Výtvarná tvorba         
          se zaměřením na vzdělávání                            (Bc., PS, KS, 3)  
*         Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor                (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika                                  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy                         (Bc., PS, KS, 3)  
*         Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika  (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství                                        (Bc., PS, KS, 3)  
*         Vychovatelství a speciální pedagogika                 (Bc., PS, KS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Logopedie                                                (Mgr. PS, 5)   
*         Učitelství pro 1. stupeň základní školy              (Mgr., PS, KS, 5)  
*         Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika   (Mgr., PS, KS, 5)  
Navazující magisterské studium                                                    
*         Edukace v kultuře                                    (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Předškolní pedagogika                                (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Řízení volnočasových aktivit                         (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika - dramaterapie                      (Mgr., PS, 2)  
*         Speciální pedagogika - poradenství                   (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol                      
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          a střední školy                                     (Mgr., PS, KS, 2)   
*         Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/               
          informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/           
          výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol      (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ        (Mgr., PS, 2)   
*         Učitelství německého jazyka pro základní školy       (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností            
          pro 2. stupeň základních škol                        (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol,              
          střední školy a ZUŠ                                  (Mgr., PS, KS, 2)  
*         Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy                 
          pro střední školy a 2. stupeň základních škol        (Mgr., PS, KS, 2)  
Právnická fakulta (PRF)                                               39,5 %      
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz                               
Bakalářské studium                                                                
*         Právo ve veřejné správě                                   (Bc., PS, 3)  
Magisterské studium                                                               
*         Právo                                                    (Mgr. PS, 5)   
Navazující magisterské studium                                                    
*         Evropská studia se zaměřením na evropské právo           (Mgr., PS, 2)  
Přírodovědecká fakulta (PŘF)                                          92,2 %      
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz                            
Bakalářské studium                                                                
*         Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika       (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioanorganická chemie                                     (Bc., PS, 3)  
*         Biochemie                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Biofyzika                                                 (Bc., PS, 3)  
*         Bioinformatika                                            (Bc., PS, 3)  
*         Biologie a ekologie                                       (Bc., PS, 3)  
*         Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/                       
          Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání          (Bc., PS, KS, 3)  
*         Bioorganická chemie a chemická biologie                   (Bc., PS, 3)  
*         Biotechnologie a genové inženýrství                       (Bc., PS, 3)  
*         Digitální a přístrojová optika                            (Bc., PS, 3)  
*         Diskrétní matematika                                      (Bc., PS, 3)  
*         Ekologie a ochrana životního prostředí                    (Bc., PS, 3)  
*         Environmentální geologie                                  (Bc., PS, 3)  
*         Informatika                                               (Bc., PS, 3)  
*         Chemie                                                    (Bc., PS, 3)  
*         Matematika a její aplikace                                (Bc., PS, 3)  
*         Matematika-ekonomie se zaměřením                                        
          na bankovnictví / pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)  
*         Mezinárodní rozvojová a environmentální studia            (Bc., PS, 3)      
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                       forma studia          
*        Molekulární a buněčná biologie                           (Bc., PS, 3)      
*        Nanomateriálová chemie                                   (Bc., PS, 3)      
*        Nanotechnologie                                          (Bc., PS, 3)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                       (Bc., PS, 3)      
*        Optika a optoelektronika                                 (Bc., PS, 3)      
*        Optometrie                                               (Bc., PS, 3)      
*        Přístrojová a počítačová fyzika                          (Bc., PS, 3)      
*        Regionální geografie                                     (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Analytická chemie                                       (Mgr., PS, 2)      
*        Anorganická chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
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*        Aplikace matematiky v ekonomii                          (Mgr., PS, 2)      
*        Aplikovaná fyzika/informatika                           (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie                                     (Mgr., PS, 2)      
*        Biochemie                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Biofyzika                                               (Mgr., PS, 2)      
*        Bioorganická chemie a chemická biologie                 (Mgr., PS, 2)      
*        Botanika                                                (Mgr., PS, 2)      
*        Digitální a přístrojová optika                          (Mgr., PS, 2)      
*        Diskrétní matematika                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Ekologie a ochrana životního prostředí                  (Mgr., PS, 2)      
*        Environmentální geologie                                (Mgr., PS, 2)      
*        Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2)      
*        Fytopatologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Fyzikální chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Geoinformatika                                          (Mgr., PS, 2)      
*        Hydrobiologie                                           (Mgr., PS, 2)      
*        Informatika                                             (Mgr., PS, 2)      
*        Matematika a její aplikace                              (Mgr., PS, 2)      
*        Materiálová chemie                                      (Mgr., PS, 2)      
*        Mezinárodní rozvojová studia                            (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární a buněčná biologie                          (Mgr., PS, 2)      
*        Molekulární biofyzika                                   (Mgr., PS, 2)      
*        Nanotechnologie                                         (Mgr., PS, 2)      
*        Obecná fyzika a matematická fyzika                      (Mgr., PS, 2)      
*        Ochrana a tvorba krajiny                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optika a optoelektronika                                (Mgr., PS, 2)      
*        Optometrie                                              (Mgr., PS, 2)      
*        Organická chemie                                        (Mgr., PS, 2)      
*        Regionální geografie                                    (Mgr., PS, 2)      
*        Učitelství biologie/deskriptivní geometrie/fyziky/geografie/               
         chemie/informatiky/matematiky pro střední školy      (Mgr., PS, KS, 2)     
*        Zoologie                                                (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Pardubice (UPCE)                                                         
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz                                      
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)                                82,5 %          
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp                                 
Bakalářské studium                                                                  
B3709    Dopravní technologie a spoje                          (Bc., PS, KS, 3)     
B3607    Stavební inženýrství                                  (Bc., PS, KS, 4)     
Navazující magisterské studium                                                      
N3709    Dopravní inženýrství a spoje                          (Ing., PS, KS, 2)    
N3607    Stavební inženýrství                                (Ing., PS, KS, 1,5)    
Fakulta ekonomicko-správní (FES)                                      78 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/                                 
Bakalářské studium                                                                  
*        Aplikovaná informatika                                   (Bc., PS, 3)      
*        Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3)     
*        Hospodářská politika a veřejná správa                 (Bc., PS, KS, 3)     
*        Informatika a systémové inženýrství              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                      
*        Ekonomika a management                                (Ing., PS, KS, 2)    
*        Hospodářská politika a veřejná správa            (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
*        Informatika a systémové inženýrství              (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                           75 %          
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei                             
Bakalářské studium                                                                  
B2646    Elektrotechnika a informatika                            (Bc., PS, 3)      
B2612    Informační technologie                                   (Bc., PS, 3)      



 
 

Plné znění zpráv  374 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Navazující magisterské studium                                                      
N2612    Informační technologie                                   (Ing., PS, 2)     
N2646    Elektrotechnika a informatika                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta filozofická (FF)                                              77 %          
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff                                   
Bakalářské studium                                                                  
B6101    Filozofie                                                (Bc., PS, 3)      
B7105    Historické vědy                                          (Bc., PS, 3)      
B6107    Humanitní studia                                         (Bc., PS, 3)      
B6703    Sociologie                                               (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                      
*        Anglická filologie                                      (Mgr., PS, 2)      
N6101    Filozofie                                               (Mgr., PS, 2)      
N7105    Historické vědy                                         (Mgr., PS, 2)      
N6703    Sociologie                                              (Mgr., PS, 2)      
N7507    Specializace v pedagogice                               (Mgr., PS, 2)      
N7503    Učitelství pro základní školy                           (Mgr., PS, 2)      
Fakulta chemicko-technologická (FCHT)                                100 %          
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht                                
Bakalářské studium                                                                  
*        Analýza biologických materiálů                           (Bc., PS, 3)      
B2829    Anorganické a polymerní materiály                        (Bc., PS, 3)          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                    
kód      název programu                                     forma studia          
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Bc., PS, 3)      
B2830    Farmakochemie a medicinální materiály                  (Bc., PS, 3)      
B2802    Chemie a technická chemie                              (Bc., PS, 3)      
*        Chemie a technologie ochrany životního prostředí       (Bc., PS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                          (Bc., PS, 3)      
B3441    Polygrafie                                             (Bc., PS, 3)      
B2831    Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (Bc., PS, 3)      
B3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
*        Analýza biologických materiálů                         (Ing., PS, 2)     
*        Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2)     
*        Ekonomika a management podniků chemického průmyslu     (Ing., PS, 2)     
*        Engineering of Energetics Materials                 (Ing., PS, 2) AJ     
N2807    Chemické a procesní inženýrství                        (Ing., PS, 2)     
N1407    Chemie                                                 (Ing., PS, 2)     
N2808    Chemie a technologie materiálů                         (Ing., PS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                          (Ing., PS, 2)     
N3441    Polygrafie                                             (Ing., PS, 2)     
N3912    Speciální chemicko-biologické obory                    (Ing., PS, 2)     
Fakulta restaurování (FR)                                         40,6 %          
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr                                      
Bakalářské studium                                                                
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                    
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta zdravotnických studií (FZS)                               82,2 %          
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs                                 
Bakalářské studium                                                                
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B5345    Specializace ve zdravotnictví                          (Bc., PS, 3)      
B5350    Zdravotně sociální péče                                (Bc., PS, 3)      
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Navazující magisterské studium                                                    
N5341    Ošetřovatelství                                       (Mgr., PS, 2)      
N5345    Specializace ve zdravotnictví                         (Mgr., PS, 2)      
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                                             
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz                                 
Fakulta aplikované informatiky (FAI)                              73,2 %          
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz                                    
Bakalářské studium                                                                
B3902    Inženýrská informatika                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                    
N3902    Inženýrská informatika                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
Fakulta humanitních studí (FHS)                                   50,6 %          
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7310    Filologie                                          (Bc., PS, 3) i v AJ   
B5341    Ošetřovatelství                                     (Bc., PS, KS, 3)     
B5349    Porodní asistence                                      (Bc., PS, 3)      
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)     
B5350    Zdravotně sociální péče                             (Bc., PS, KS, 3)     
Magisterské studium                                                               
         Učitelství pro základní školy                         (Mgr., PS, 5)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7507    Specializace v pedagogice                          (Mgr., PS, KS, 2)     
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)                       76,4 %          
Studentské nám. 1532 , 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz                   
Bakalářské studium                                                                
B3953    Bezpečnost společnosti                                 (Bc., PS, 3)      
B2825    Ochrana obyvatelstva                                (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N3953    Bezpečnost společnosti                                 (Ing., PS, 2)     
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)                            46,9 %          
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)     
B6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                    
N6208    Ekonomika a management                              (Ing., PS, KS, 2)    
N6202    Hospodářská politika a správa                       (Ing., PS, KS, 2)    
N6209    Systémové inženýrství a informatika                 (Ing., PS, KS, 2)    
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)                          26,3 %          
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz                                     
Bakalářské studium                                                                
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (BcA., PS, 3)      
B8206    Výtvarná umění                                        (BcA., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                    
N7202    Mediální a komunikační studia                 (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ   
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby                   (MgA., PS, 2)      
N8206    Výtvarná umění                                        (MgA., PS, 2)      
Fakulta technologická (FT)                                        77,6 %          
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz                                        
Bakalářské studium                                                                
B2808    Chemie a technologie materiálů                      (Bc., PS, KS, 3)     
B2901    Chemie a technologie potravin                       (Bc., PS, KS, 3)     
B3909    Procesní inženýrství                                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                                        
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Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                               
kód        název programu                                              forma studia          
N2808      Chemie a technologie materiálů                        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2901      Chemie a technologie potravin                               (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                        (Ing., PS, KS, 2)     
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)                                            
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz                                                
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)                                 76,1 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz                                               
Bakalářské studium                                                                           
B4302      Veterinární hygiena a ekologie                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
Magisterské studium                                                                          
M4302      Veterinární hygiena a ekologie                          (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Navazující magisterské studium                                                               
N4302      Veterinární hygiena a ekologie                            (Mgr., PS, 2) i v AJ    
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)                                         28,2 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M4301      Veterinární lékařství                                   (MVDr., PS, 6) i v AJ     
Farmaceutická fakulta (FAF)                                                   58,5 %         
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz                                                
Magisterské studium                                                                          
M5206      Farmacie                                                 (Mgr., PS, 5 ) i v AJ    
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz                                     
Univerzitní studijní programy                                                                
Bakalářské studium                                                                           
B1701      Fyzika                                                          (Bc., PS, 3)      
B3942      Nanotechnologie                                            (Bc., PS, 3) i v AJ    
B3943      Mechatronika                                           (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B3968      Aplikované vědy a technologie                              (Bc., PS, 3) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N1701      Fyzika                                                          (Ing., PS, 2)     
N3942      Nanotechnologie                                           (Ing., PS, 2) i v AJ    
N3943      Mechatronika                                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
Ekonomická fakulta (EkF)                                                      81,9 %         
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz                                       
Bakalářské studium                                                                           
B6208      Ekonomika a management      (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies     
B6202      Hospodářská politika a správa                 (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance     
B6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N6208      Ekonomika a management         (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business    
N6202      Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy  
N6209      Systémové inženýrství a informatika                             (Ing., PS, 2)     
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)                                      91,3 %         
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                           
B3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3908      Požární ochrana a průmyslová bezpečnost                     (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)                                     78 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3973      Automobilové elektronické systémy                          (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2649      Elektrotechnika                                        (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
B2647      Informační a komunikační technologie                   (Bc., PS, KS, 3) i v AJ    
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B2660      Počítačové systémy pro průmysl 21. století                 (Bc., PS, 3) i v AJ    
B2648      Projektování elektrických zařízení                          (Bc., PS, KS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                               
N2649      Elektrotechnika                                       (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2647      Informační a komunikační technologie                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2661      Projektování elektrických systémů a technologií             (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta materiálově-technologická (FMT)                                       89,2 %         
(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)                                     
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmt.vsb.cz                                 
Bakalářské studium                                                                           
B3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Bc., PS, KS, 3)      
B3923      Materiálové inženýrství                                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2109      Metalurgické inženýrství                                    (Bc., PS, KS, 3)      
B3909      Procesní inženýrství                                            (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                               
N3922      Ekonomika a řízení průmyslových systémů                     (Ing., PS, KS, 2)     
N3923      Materiálové inženýrství                               (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2109      Metalurgické inženýrství                                    (Ing., PS, KS, 2)     
N3909      Procesní inženýrství                                            (Ing., PS, 2)     
Fakulta stavební (FAST)                                                       74,3 %         
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz                              
Bakalářské studium                                                                           
B3502      Architektura a stavitelství                                     (Bc., PS, 4)      
B3607      Stavební inženýrství                                   (Bc., PS, KS, 4) i v AJ    
Navazující magisterské studium                                                               
N3502      Architektura a stavitelství                          (Ing. arch., PS, 2) i v AJ   
N3607      Stavební inženýrství                                 (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ   
Fakulta strojní (FS)                                                          77,7 %         
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz                                  
Bakalářské studium                                                                               
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                      
kód      název programu                                     forma studia            
B3907    Energetika                                        (Bc., KS, 3) i v AJ      
B2341    Strojírenství                       (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ  
B3712    Technologie letecké dopravy                         (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3907    Energetika                                             (Ing., KS, 2)       
N2301    Strojní inženýrství                (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ  
Hornicko-geologická fakulta (HGF)                                   92 %            
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz                        
Bakalářské studium                                                                  
B3646    Geodezie a kartografie                              (Bc., PS, KS, 3)       
B3646    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2110    Geologické inženýrství                         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2111    Hornictví                                      (Bc., PS, KS, 3) i v AJ     
B2102    Nerostné suroviny                                   (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N3646    Geodezie a kartografie                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N3654    Geodézie, kartografie a geoinformatika         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2110    Geologické inženýrství                         (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2111    Hornictví                                      (Ing., PS, KS, 2) i v AJ    
N2102    Nerostné suroviny                                  (Ing., PS, KS, 2)       
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                                               
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz                      
Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)                                54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
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*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Bc., PS, 3)        
*        Finance                                                (Bc., PS, 3)        
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Bc., PS, 3)        
*        Vzdělávání v ekonomických předmětech                   (Bc., PS, 3)        
*        Zdanění a daňová politika                              (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Bankovnictví a pojišťovnictví                          (Ing., PS, 2)       
*        Finance                                                (Ing., PS, 2)       
*        Finance a oceňování podniku                            (Ing., PS, 2)       
*        Finanční inženýrství                                   (Ing., PS, 2)       
*        Master in Finance and Accounting                    (Ing., PS, 2) AJ       
*        Účetnictví a finanční řízení podniku                   (Ing., PS, 2)       
*        Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy     (Ing., PS, 2)       
*        Zdanění a daňová politika                              (Ing., PS, 2)       
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)                              60 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B1802    Aplikovaná informatika                                 (Bc., PS, 3)        
B6207    Kvantitativní metody v ekonomice                       (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
N1802    Aplikovaná informatika                         (Ing., PS, DS, 2) i v AJ    
N6207    Kvantitativní metody v ekonomice                  (Ing., PS, 2) i v AJ     
Fakulta managementu (FM)                                            96 %            
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz                         
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)       
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                             (Ing., PS, KS, 2)       
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)                                64,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
*        Cestovní ruch                                          (Bc., PS, 3)        
*        International and Diplomatic Studies                 (Bc., PS, 3) AJ       
*        International Business                               (Bc., PS, 3) AJ       
*        Manažer obchodu                                        (Bc., KS, 3)        
*        Mezinárodní obchod                                     (Bc., PS, 3)        
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Bc., PS, 3)        
Navazující magisterské studium                                                      
*        Cestovní ruch                                          (Ing., PS, 2)       
*        Economics of Globalisation and European Integration (Ing., PS, 2) AJ       
*        Evropská ekonomická integrace                          (Ing., PS, 2)       
*        International and Diplomatic Studies                (Ing., PS, 2) AJ       
*        International Business                              (Ing., PS, 2) AJ       
*        Mezinárodní obchod                                     (Ing., PS, 2)       
*        Mezinárodní studia a diplomacie                        (Ing., PS, 2)       
*        Podnikání a právo                                      (Ing., PS, 2)       
Fakulta podnikohospodářská (FP)                                   54,8 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz                      
Bakalářské studium                                                                  
B6208    Ekonomika a management                         (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ     
Navazující magisterské studium                                                      
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, 2) i v AJ     
Národohospodářská fakulta (NF)                                    44,2 %            
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz                       
Bakalářské studium                                                                  
B6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Bc., PS, 3) i v AJ      
Navazující magisterské studium                                                      
N6216    Ekonomie a hospodářská správa                     (Ing., PS, 2) i v AJ     
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Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)                                 
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz                                
Fakulta chemické technologie (FCHT)                               74,2 %            
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz                               
Bakalářské studium                                                                  
*        Bioinformatika a chemická informatika                  (Bc., PS, 3)            
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                                 
kód        název programu                                                 forma studia         
*          Chemie a chemické technologie                                       (Bc., PS, 3)    
*          Chemie a technologie materiálů                                      (Bc., PS, 3)    
*          Chemie biomateriálů pro medicínské využití                          (Bc., PS, 3)    
*          Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl                    (Bc., PS, 3)    
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Bc., PS, 3)    
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioinformatika a chemická informatika                               (Ing., PS, 2)   
*          Chemické technologie                                                (Ing., PS, 2)   
*          Chemie                                                              (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a technologie materiálů                                (Ing., PS, 2) i v AJ  
*          Membrane Materials and Process Engineering                     (Ing., PS, 2) v AJ   
*          Syntéza a výroba léčiv                                              (Ing., PS, 2)   
*          Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Ing., PS, 2)   
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)                                                75,3 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Analytická a forenzní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Fyzikální a výpočetní chemie                                        (Bc., PS, 3)    
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Bc., PS, 3)    
*          Chemie                                                              (Bc., PS, 3)    
*          Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství                     (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Analytická chemie                                                   (Ing., PS, 2)   
*          Fyzikální chemie                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemické inženýrství a bioinženýrství                               (Ing., PS, 2)   
*          Senzorika a kybernetika v chemii                                    (Ing., PS, 2)   
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)                            74,3 %       
Technická 5 , 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz                                          
Bakalářské studium                                                                             
*          Biochemie a biotechnologie                                          (Bc., PS, 3)    
*          Forenzní analýza a analýza potravin                                 (Bc., PS, 3)    
*          Technologie potravin                                                (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
*          Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví              (Ing., PS, 2)   
*          Biochemie a buněčná biologie                                        (Ing., PS, 2)   
*          Biotechnologie a bioinženýrství                                     (Ing., PS, 2)   
*          Forenzní analýza                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Chemie a analýza potravin a přírodních produktů                     (Ing., PS, 2)   
*          Mikrobiologie a genové inženýrství                                  (Ing., PS, 2)   
*          Přírodní látky a léčiva                                             (Ing., PS, 2)   
*          Technologie potravin                                                (Ing., PS, 2)   
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)                                      70,1 %       
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
*          Ekotoxikologie a environmentální analýza                            (Bc., PS, 3)    
*          Energie a paliva                                                    (Bc., PS, 3)    
*          Voda a prostředí                                                    (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
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*          Energie a paliva                                                    (Ing., PS, 2)   
*          Environmentální inženýrství a analýza                               (Ing., PS, 2)   
*          Environmental Technology and Engineering                            (Ing., PS, 2)   
*          Průmyslová ekologie a toxikologie                                   (Ing., PS, 2)   
*          Technologie vody                                                    (Ing., PS, 2)   
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                                       98,5 %         
Tolstého 1556/16, 586 01     Jihlava, www.vspj.cz                                              
Bakalářské studium                                                                             
*          Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                       (Bc., PS, KS, 3)    
B2347      Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi                           (Bc., PS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                    (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*          Finance a řízení                                                                    
                                                                           (Bc., PS, KS, 3)    
B2612      Elektrotechnika a informatika                                   (Bc., PS, KS, 3)    
B5341      Ošetřovatelství                                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B5349      Porodní asistence                                               (Bc., PS, KS, 3)    
B5350      Zdravotně sociální péče                                         (Bc., PS, KS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N5345      Specializace ve zdravotnictví                                      (Mgr., KS, 2)    
Vysoká škola technická a ekonomická                                                            
v Českých Budějovicích (VŠTE)                                                   99,5 %         
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz                                         
Bakalářské studium                                                                             
B3708      Dopravní technologie a spoje                                    (Bc., PS, KS, 3)    
B6208      Ekonomika a management                                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, RJ   
B3609      Stavitelství                                              (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
B2341      Strojírenství                                                       (Bc., PS, 3)    
Navazující magisterské studium                                                                 
N3709      Dopravní technologie a spoje                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3609      Stavitelství                                                (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP)                                         17,4 %         
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz                                           
Bakalářské studium                                                                             
B8206      Výtvarná umění                                                     (BcA., PS, 4)    
Magisterské studium                                                                            
M8206      Výtvarná umění                                                    (MgA., PS, 6)     
Navazující magisterské studium                                                                 
N8101      Teorie a dějiny výtvarných umění                                   (Mgr., PS, 2)    
N8206      Výtvarná umění                                            (MgA., PS, 2, 3) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                   
kód      název programu                                    forma studia          
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)                                            
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz                                      
Fakulta architektury (FA)                                       44,3 %           
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz                                       
Bakalářské studium                                                               
B3501    Architektura a urbanismus                             (Bc., PS, 4)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3501    Architektura a urbanismus                   (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)      73,5 %           
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz                                
Bakalářské studium                                                               
*        Angličtina v elektrotechnice a informatice            (Bc., PS, 3)      
*        Audio inženýrství                                     (Bc., PS, 3)      
*        Automatizační a měřicí technika                       (Bc., PS, 3)      
*        Biomedicínská technika a bioinformatika               (Bc., PS, 3)      
*        Elektronika a komunikační technologie         (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
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*        Informační bezpečnost                                 (Bc., PS, 3)      
*        Mikroelektronika a technologie                    (Bc., PS, KS, 3)      
*        Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika      (Bc., PS, 3)      
*        Telekomunikační a informační systémy              (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
*        Audio inženýrství                                    (Ing., PS, 2)      
*        Biomedicínské a ekologické inženýrství            (Ing., PS, KS, 2)     
*        Biomedicínské inženýrství a bioinformatika           (Ing., PS, 2)      
*        Elektroenergetika                                 (Ing., PS, KS, 2)     
*        Elektronika a sdělovací technika             (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
*        Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2)     
*        Informační bezpečnost                                (Ing., PS, 2)      
*        Kybernetika, automatizace a měření                   (Ing., PS, 2)      
*        Mikroelektronika                                     (Ing., PS, 2)      
*        Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   (Ing., PS, 2)      
*        Telekomunikační a informační technika        (Ing., PS, KS, 2) i v AJ   
Fakulta chemická (FCH)                                          72,5 %           
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz                                 
Bakalářské studium                                                               
B2801    Chemie a chemické technologie                     (Bc., PS, KS, 3)      
B2820    Chemie a technologie materiálů                    (Bc., PS, KS, 3)      
B2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Bc., PS, KS, 3)      
B2901    Chemie a technologie potravin                     (Bc., PS, KS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2805    Chemie a technologie ochrany životního prostředí  (Ing., PS, KS, 2)     
N2901    Chemie a technologie potravin                     (Ing., PS, KS, 2)     
N2801    Chemie pro medicínské aplikace                    (Ing., PS, KS, 2)     
N2820    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů        (Ing., PS, KS, 2)     
N2806    Spotřební chemie                                  (Ing., PS, KS, 2)     
Fakulta informačních technologií (FIT)                          50,2 %           
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz                                   
Bakalářské studium                                                               
B2646    Informační technologie                                (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N2646    Informační technologie                               (Ing., PS, 2)      
Fakulta podnikatelská (FP)                                      76,9 %           
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz                                    
Bakalářské studium                                                               
B6208    Ekonomika a management                           (Bc., PS, 3) i v AJ    
*        Ekonomika podniku                                     (Bc., PS, 3)      
*        Procesní management                                   (Bc., PS, 3)      
B6209    Systémové inženýrství a informatika                   (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N6208    Ekonomika a management                            (Ing., PS, KS, 2)     
*        European Business and Finance                      (Ing., PS, 2) AJ     
*        Mezinárodní ekonomika a obchod                       (Ing., PS, 2)      
N6209    Systémové inženýrství a informatika                  (Ing., PS, 2)      
Fakulta stavební (FAST)                                         97,2 %           
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz                                     
Bakalářské studium                                                               
B3503    Architektura pozemních staveb                         (Bc., PS, 4)      
B3646    Geodézie a kartografie                            (Bc., PS, KS, 3)      
B3647    Městské inženýrství                                   (Bc., PS, 4)      
B3607    Stavební inženýrství                          (Bc., PS, KS, 4) i v AJ   
Navazující magisterské studium                                                   
N3504    Achitektura a rozvoj sídel                       (Ing. arch., PS, 2)    
N3646    Geodézie a kartografie                               (Ing., PS, 2)      
N3656    Městské inženýrství                                 (Ing., PS, 1,5)     
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N3607    Stavební inženýrství                        (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
Fakulta strojního inženýrství (FSI)                             80,4 %           
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz                                  
Bakalářské studium                                                               
B3901    Aplikované vědy v inženýrství                 (Bc., PS, KS, 3) i v AJ   
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie               (Bc., PS, 3)      
*        Matematické inženýrství                               (Bc., PS, 3)      
*        Průmyslový design ve strojírenství                    (Bc., PS, 3)      
*        Stavba strojů a zařízení                          (Bc., PS, KS, 3)      
*        Strojírenská technologie                          (Bc., PS, KS, 3)      
B2341    Strojírenství                              (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
*        Výrobní technika                                      (Bc., PS, 3)      
Navazující magisterské studium                                                   
N3901    Aplikované vědy v inženýrství                     (Ing., PS, KS, 2)     
*        Fyzikální inženýrství a nanotechnologie              (Ing., PS, 2)      
N2345    Industrial Engineering                             (Ing., PS, 2) AJ     
N2301    Strojní inženýrství                          (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                           
kód     název programu                               forma studia        
N2344   Výrobní systémy                            (Ing., PS, 2) i v NJ  
Fakulta výtvarných umění (FVU)                             21 %          
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz                             
Bakalářské studium                                                       
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N8206   Výtvarná umění                            (MgA., PS, 2) i v AJ   
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)                                         
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*             
Navazující magisterské studium                                           
*       Expertní inženýrství v dopravě                  (Ing., PS, 2)    
*       Realitní inženýrství                            (Ing., PS, 2)    
*       Řízení rizik technických a ekonomických systémů (Ing., PS, 2)    
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                                     
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz                         
Fakulta aplikovaných věd (FAV)                            92,5 %         
Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B3918   Aplikované vědy a informatika                   (Bc., PS, 3)     
B3602   Geomatika                                       (Bc., PS, 3)     
B3902   Inženýrská informatika                          (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a finanční studia                    (Bc., PS, 3)     
*       Matematika a její aplikace                      (Bc., PS, 3)     
B3947   Počítačové modelování v technice                (Bc., PS, 3)     
B3607   Stavební inženýrství                            (Bc., PS, 4)     
Navazující magisterské studium                                           
N3918   Aplikované vědy a informatika                (Ing., PS, KS, 2)   
N3602   Geomatika                                    (Ing., PS, KS, 2)   
N3902   Inženýrská informatika                       (Ing., PS, KS, 2)   
N1101   Matematika                                   (Ing., PS, KS, 2)   
*       Matematika a finanční studia                    (Ing., PS, 2)    
*       Matematika a její aplikace                      (Ing., PS, 2)    
N3955   Počítačové modelování v inženýrství             (Ing., PS, 2)    
N3607   Stavební inženýrství                          (Ing., PS, 1,5)    
*       Územní plánování                                (Ing., PS, 2)    
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)         43,8 %         
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz                             
Bakalářské studium                                                       
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B8208   Design                                         (BcA., PS, 3)     
B8206   Výtvarná umění                                 (BcA., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N8208   Design                                         (MgA., PS, 3)     
N8206   Výtvarná umění                                 (MgA., PS, 3)     
Fakulta ekonomická (FEK)                                  56,8 %         
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, fek.zcu.cz                                 
Bakalářské studium                                                       
B6208   Ekonomika a management                       (Bc., PS, KS, 3)    
B1301   Geografie                                       (Bc., PS, 3)     
B6209   Systémové inženýrství a informatika             (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N6208   Ekonomika a management                       (Ing., PS, KS, 2)   
N6209   Systémové inženýrství a informatika             (Ing., PS, 2)    
Fakulta elektrotechnická (FEL)                            89,1 %         
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň , fel.zcu.cz                                
Bakalářské studium                                                       
B2644   Aplikovaná elektrotechnika                   (Bc., PS, KS, 3)    
B2612   Elektrotechnika a informatika                   (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N2644   Aplikovaná elektrotechnika                      (Ing., KS, 3)    
N2612   Elektrotechnika a informatika                   (Ing., PS, 2)    
Fakulta filozofická (FF)                                  75,1 %         
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz                               
Bakalářské studium                                                       
B1512   Antropologie                                 (Bc., PS, KS, 3)    
B7109   Archeologie                                     (Bc., PS, 3)     
B7310   Filologie                                       (Bc., PS, 3)     
B6101   Filozofie                                       (Bc., PS, 3)     
B7105   Historické vědy                                 (Bc., PS, 3)     
B6107   Humanitní studia                             (Bc., PS, KS, 3)    
B6702   Mezinárodní teritoriální studia                 (Bc., PS, 3)     
B6701   Politologie                                  (Bc., PS, KS, 3)    
B6703   Sociologie                                      (Bc., PS, 3)     
Navazující magisterské studium                                           
N1512   Antropologie                                   (Mgr., PS, 2)     
N7109   Archeologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N7105   Historické vědy                                (Mgr., PS, 2)     
N6107   Humanitní studia                            (Mgr., PS, KS, 2)    
N6702   Mezinárodní teritoriální studia                (Mgr., PS, 2)     
N6701   Politologie                                    (Mgr., PS, 2)     
N6703   Sociologie                                     (Mgr., PS, 2)     
Fakulta pedagogická (FPE)                                  77 %          
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň , www.fpe.zcu.cz                          
Bakalářské studium                                                       
B7531   Předškolní a mimoškolní pedagogika           (Bc., PS, KS, 3)    
B1001   Přírodovědná studia                          (Bc., PS, KS, 3)    
B7507   Specializace v pedagogice                       (Bc., PS, 3)     
B7401   Tělesná výchova a sport                         (Bc., PS, 3)     
Magisterské studium                                                          
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód   název programu                        forma studia                        
M7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 5)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N7401 Pedagogika pohybové prevence            (Mgr., PS, 2)                     
N7504 Učitelství pro střední školy            (Mgr., PS, 2)                     
N7503 Učitelství pro základní školy        (Mgr., PS, KS, 2)                    
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Fakulta právnická (FPR)                         71,3 %                          
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz                            
Bakalářské studium                                                              
B6804 Právní specializace                      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Právo a právní věda                     (Mgr., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
*     Veřejná správa                          (Mgr., PS, 2)                     
Fakulta strojní (FST)                           85,3 %                          
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz                                    
Bakalářské studium                                                              
B2341 Strojírenství                            (Bc., PS, 3)                     
B2301 Strojní inženýrství                   (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N2301 Strojní inženýrství                   (Ing., PS, KS, 2)                   
Fakulta zdravotnických studií (FZS)             64,7 %                          
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz                                         
Bakalářské studium                                                              
B5341 Ošetřovatelství                       (Bc., PS, KS, 3)                    
B5349 Porodní asistence                        (Bc., PS, 3)                     
B5345 Specializace ve zdravotnictví         (Bc., PS, 3, KS)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N5341 Ošetřovatelství                         (Mgr., KS, 2)                     
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY                                                             
Policejní akademie České republiky (PAČR)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Fakulta bezpečnostně právní (FBP)                                               
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6806 Bezpečnostně právní studia            (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6806 Bezpečnostně právní studia           (Mgr., PS, KS, 2)                    
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)                                       
Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz                         
Bakalářské studium                                                              
B6807 Veřejná správa                        (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6807 Veřejná správa                       (Mgr., PS, KS, 2)                    
Univerzita obrany (UO)                                                          
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz                                          
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl                                      
Magisterské studium                                                             
*     Řízení a použití ozbrojených sil        (Mgr., PS, 5)                     
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)                                          
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz                          
Bakalářské studium                                                              
B5345 Specializace ve zdravotnictví            (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
M5209 Vojenská farmacie                       (Mgr., PS, 5)                     
M5133 Vojenské všeobecné lékařství           (MUDr., PS, 6)                     
M5134 Vojenské zubní lékařství               (MDDr., PS, 5)                     
Fakulta vojenských technologií (FVT)                                            
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt                                      
Bakalářské studium                                                              
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost      (Bc., PS, 3)                     
Magisterské studium                                                             
*     Kybernetická bezpečnost                 (Ing., PS, 5)                     
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*     Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5)                     
*     Vojenské technologie – strojní          (Ing., PS, 5)                     
Navazující magisterské studium                                                  
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost     (Ing., PS, 2)                     
N3926 Vojenské technologie                    (Ing., KS, 2)                     
SOUKROMÉ VŠ                                                                     
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických                              
a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV)            97,1 %                           
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr                
Bakalářské studium                                                              
B6701 Politologie                           (Bc., PS, KS, 3)                    
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING)                 74,6 %                           
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok  
Bakalářské studium                                                              
B6208 Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)                    
B6202 Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)                    
Navazující magisterské studium                                                  
N6208 Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)                       
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                         
kód      název programu                                     forma studia               
AKCENT College s.r.o., (AC)                                        75 %                
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)   
Bakalářské studium                                                                     
B7507    Specializace v pedagogice                           (Bc., PS, KS, 3)          
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ)                         100 %                
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu                                              
Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program                                 
Bakalářské studium                                                                     
B6218    Business Administration                              (Bc., PS, 3) AJ          
B6107    Humanities                                           (Bc., PS, 3) AJ          
B6739    Humanities and Social Sciences                       (Bc., PS, 3) AJ          
B6702    International Relations                              (Bc., PS, 3) AJ          
B7202    Media and Communication Studies                      (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N6227    Business and Law in International Markets           (Mgr., PS, 2) AJ          
N6107    Humanities                                          (Mgr., PS, 2) AJ          
N6704    International Relations and Diplomacy           (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
Archip s.r.o. (ARCHIP)                                           66,7 %                
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu                                      
45 - 90 000 Kč/semestr                                                                 
Bakalářské studium                                                                     
B3505    Architecture                                         (Bc., PS, 3) AJ          
Navazující magisterské studium                                                         
N3505    Architecture and Urbanism                           (Mgr., PS, 2) AJ          
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI)                                97 %                
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz                                     
79 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                                   
Bakalářské studium                                                                     
B8206    Výtvarná tvorba a umělecký provoz                (BcA., PS, 3) i v AJ         
B.I.B.S., a.s. (BIBS)                                                                  
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok                                    
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO)                                       75 %                
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz                       
Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 31 500 Kč/semestr                       
Bakalářské studium                                                                     
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B6202    Hospodářská politika a správa                       (Bc., PS, KS, 3)          
B6701    Politologie                                         (Bc., PS, KS, 3)          
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
N6807    Philosophy, Politics, Economics                 (Mgr., PS, KS, 2) AJ          
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
N6812    Soukromoprávní studia                              (Mgr., PS, KS, 2)          
N6807    Veřejná správa                                     (Mgr., PS, KS, 2)          
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.                                    
(FAMO)                                                           83,7 %                
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
Bakalářské studium                                                                     
B8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby               (BcA., PS, 3)i v AJ         
Navazující magisterské studium                                                         
N8209    Teorie a praxe audiovizuální tvorby              (MgA., PS, 2)i v AJ          
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)                      99,5 %                
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz                               
40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                              
Bakalářské studium                                                                     
*        Anglophone Studies                               (Bc., PS, KS, 3) AJ          
*        Bezpečnostní studia                                    (Bc., PS, 3)           
B6702    Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
*        Humanitní studia                                       (Bc., PS, 3)           
B7202    Mediální a komunikační studia                       (Bc., PS, KS, 3)          
*        Mediální studia                                     (Bc., PS, KS, 3)          
B6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                      (Bc., PS, 3) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy                             (Bc., PS, KS, 3) i v AJ        
B6701    Politologie                                            (Bc., PS, 3)           
B6804    Právní specializace                                 (Bc., PS, KS, 3)          
*        Veřejná správa                                      (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                         
*        Asijská studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)           
*        Evropská studia a veřejná správa                   (Mgr., PS, KS, 2)          
N7202    Mediální a komunikační studia                      (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Mediální studia                                    (Mgr., PS, KS, 2)          
N6210    Mezinárodní ekonomické vztahy                  (Ing., PS, KS, 2) i v AJ       
N6702    Mezinárodní teritoriální studia               (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
*        Mezinárodní vztahy a evropská studia          (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ        
N6701    Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
*        Politologie                                        (Mgr., PS, KS, 2)          
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO)                     67,8 %                
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz                                     
Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok                                            
Bakalářské studium                                                                     
B6208    Ekonomika a management                              (Bc., PS, KS, 3)          
*        Systémové inženýrství a informatika                 (Bc., PS, KS, 3)          
Navazující magisterské studium                                                             
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                           forma studia                   
*       Ekonomika a management                   (Ing., PS, KS, 2)              
NEWTON College, a.s. (NC)                            99,8 %                     
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz                                   
Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok                                     
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.                            
(PVŠPS)                                                67 %                     
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Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz                                
25 500 - 29 700 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B7701   Psychologie                                 (Bc., PS, 3)                
B6731   Sociální politika a sociální práce        (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychologie                                 (Mgr., PS, 2)               
N6731   Sociální politika a sociální práce       (Mgr., PS, KS, 2)              
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %                    
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz,                                      
16 900 - 22 000 Kč/semestr                                                      
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ)                 100 %                     
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav , www.savs.cz                            
Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2) i v AJ          
Unicorn College s.r.o. (UC)                          98,9 %                     
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 , www.unicorncollege.cz                      
40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok                                          
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
Navazující magisterské studium                                                  
*       Aplikovaná ekonomie a analýza dat           (ing., PS, 2)               
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP)       100 %                     
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy              
Bakalářské studium                                                              
B7204   Applied Social Sciences                   (Bc., PS, 3) AJ               
B6208   Economics and Management                  (Bc., PS, 3) AJ               
B6210   International Economic Relations          (Bc., PS, 3) AJ               
B7701   Psychology                                (Bc., PS, 3) AJ               
Navazující magisterské studium                                                  
N7701   Psychology                                (Mgr., PS, 2) AJ              
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %                      
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz                                        
Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr     
Bakalářské studium                                                              
B8203   Dramatická umění                          (Bc., PS, KS, 3)              
B6202   Hospodářská politika a správa         (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
*       Mezinárodní vztahy a diplomacie           (Bc., PS, KS, 3)              
B6804   Právní specializace                       (Bc., PS, KS, 3)              
*       Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3)              
B7507   Specializace v pedagogice             (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
B7506   Speciální pedagogika                      (Bc., PS, KS, 3)              
B8104   Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)              
Navazující magisterské studium                                                  
N7501   Pedagogika                               (Mgr., PS, KS, 2)              
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS)  71,7 %                     
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr                 
Bakalářské studium                                                              
B6107   Humanitní studia                          (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM)     100 %                      
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok                
Bakalářské studium                                                              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3)i v AJ            
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Navazující magisterské studium                                                  
N6208   Ekonomika a management                (Ing., PS, KS, 2)i v AJ           
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.                            
(VŠERS)                                              100 %                      
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice , www.vsers.cz                           
20 490 Kč/semestr                                                               
Bakalářské studium                                                              
B6809   Bezpečnostně právní činnost               (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                    (Bc., PS, KS, 3)              
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS)          100 %                     
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz                                      
Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 Kč/rok,      
v AJ 72 - 75 000 Kč/rok                                                         
Bakalářské studium                                                              
B1801   Aplikovaná informatika                    (Bc., PS, KS, 3)              
B6806   Bezpečnostně právní studia                (Bc., PS, KS, 3)              
B6208   Ekonomika a management                (Bc., PS, KS, 3) i v AJ           
B6202   Hospodářská politika a správa             (Bc., PS, KS, 3)                  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                                  
kód     název programu                                 forma studia             
B6804   Právní specializace                            (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N1801   Aplikovaná informatika                        (Mgr., PS, KS, 2)         
N6806   Bezpečnostně právní studia                    (Mgr., PS, KS, 2)         
N6208   Ekonomika a management                     (Ing., PS, KS, 2)i v AJ      
N6202   Hospodářská politika a správa                  (Ing., PS, KS, 2)        
N6804   Právní specializace                           (Mgr., PS, KS, 2)         
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH)        100 %               
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz                                       
Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
*       Hospitality Management                          (Bc., PS, 3) AJ         
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
*       Hotelnictví, cestovní ruch a marketing         (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK)           94,4 %               
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
Bakalářské studium                                                              
*       Kreativní marketing a komunikace                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Literární tvorba                                  (Bc., PS, 3)          
B8219   Vizuální tvorba                                   (Bc., PS, 3)          
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG)                       99,2 %               
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz                                   
Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr                         
Bakalářské studium                                                              
B1041P040001* Logistika                                (Bc., PS, KS, 3)         
B3713   Logistika                                      (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N3713   Logistika                                      (Ing., PS, KS, 2)        
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.                   
(VŠMVV)                                                     100 %               
U Santošky 17 , 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz                                    
Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr                    
Bakalářské studium                                                              
B6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                   (Bc., PS, KS, 3)         
Navazující magisterské studium                                                  
N6738   Mezinárodní a veřejné vztahy                  (Mgr., PS, KS, 2)         
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Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH)              100 %               
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz                                  
36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě                                   
Bakalářské studium                                                              
B6503   Gastronomie, hotelnictví a turismus            (Bc., PS, KS, 3)         
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)                  87 %                   
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt                                     
kód    název programu                         forma studia         
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz             
Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr                     
Bakalářské studium                                                 
B3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)     
B3707  Letový provoz                             (Bc., PS, 3)      
B6702  Mezinárodní teritoriální studia     (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
Navazující magisterské studium                                     
N3707  Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)    
N6702  Mezinárodní teritoriální studia        (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP)      99,3 %            
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz                       
Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 Kč/semestr   
Bakalářské studium                                                 
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
*      Marketingové komunikace                (Bc., PS, KS, 3)     
B6804  Právní specializace                    (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
*      Marketingové komunikace               (Mgr., PS, KS, 2)     
N6812  Soukromoprávní studia                 (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS,     
a.s. (AMBIS)                                     80,5 %            
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz             
Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 Kč/semestr            
Bakalářské studium                                                 
B6215  Bankovnictví                           (Bc., PS, KS, 3)     
B6813  Bezpečnostní management v regionech    (Bc., PS, KS, 3)     
B6208  Ekonomika a management                 (Bc., PS, KS, 3)     
B6214  Regionální rozvoj                      (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N6208  Ekonomika a management                 (Ing., PS, KS, 2)    
N6214  Regionální rozvoj                      (Ing., PS, KS, 2)    
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS)       71,1 %            
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov , www.vsss.cz             
19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě                      
Bakalářské studium                                                 
B6202  Hospodářská politika a správa          (Bc., PS, KS, 3)     
B6731  Sociální politika a sociální práce     (Bc., PS, KS, 3)     
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.       
(VŠTVS PALESTRA)                                  100 %            
Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz      
Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok                    
Bakalářské studium                                                 
B7401  Tělesná výchova a sport                (Bc., PS, KS, 3)     
Navazující magisterské studium                                     
N7401  Tělesná výchova a sport               (Mgr., PS, KS, 2)     
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)          99,2 %            
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz                     
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Foto popis|  
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj 
 

Přehled VŠ 
11.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 55    Střední Čechy 

             

Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akademie múzických umění v Praze (AMU)  
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz  
 
Divadelní fakulta (DAMU) 14,6 %  
 
Karlova 26, 116 65 Praha 1, www.damu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Magisterské studium  
 
M8216 Dramatická umění (MgA., PS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, 2) i v AJ  
 
Filmová a televizní fakulta (FAMU) 14,3 %  
 
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8217 Film, Television and Photography (MgA., PS, 2, 3) AJ N8204 Filmové, televizní a fotografické umění a 
nová média (MgA., PS, 2)  
 
Hudební a taneční fakulta (HAMU) 34,6 %  
 
Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8201 Hudební umění (BcA., PS, 3) i v AJ B8202 Taneční umění (BcA., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2) i v AJ N8202 Taneční umění (MgA., PS, 2) i v AJ  
 
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) 17,1 %  
 
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz  
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Magisterské studium  
 
M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 6)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 3) i v AJ  
 
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)  
 
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz  
 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) 94,4 %  
 
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.af.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B4161 Agriculture and Food (Bc., PS, 3) AJ B4154 Ekologické zemědělství (Bc., PS, KS, 3) B4102 Fytotechnika 
(Bc., PS, KS, 3) B4169 Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů (Bc., PS, KS, 3) B4147 Sustainable Use of 
Natural Resources (Bc., PS, 3) AJ B4155 Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu (Bc., PS, KS, 3) 
B4109 Zahradní a krajinářská architektura (Bc., PS, 3) B4144 Zahradnictví (Bc., PS, KS, 3) B4148 Zemědělství, 
zahradnictví a rozvoj venkova (Bc., PS, KS, 3) B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4114 Biotechnologie (Ing., PS, 2) N4154 Ekologické zemědělství (Ing., PS, KS, 2) N4102 Fytotechnika (Ing., 
PS, KS, 2) N4150 Genové technologie a šlechtění (Ing., PS, 2) N4146 Hodnocení a ochrana půdy (Ing., PS, 2) 
N4145 Kvalita a zpracování zemědělských produktů (Ing., PS, 2) N4153 Natural Resources and Environment 
(Ing., PS, 2) AJ N4170 Ochrana a využívání přírodních zdrojů (Ing., PS, KS, 2) N4152 Rostlinolékařství (Ing., 
PS, KS, 2) N4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Ing., PS, KS, 2) N4163 Sustainable Agriculture and Food 
Security (Ing., PS, 2) AJ N4148 Technologie odpadů (Ing., PS, 2) N4165 Výživa a potraviny (Ing., PS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
N4109 Zahradní a krajinářská architektura (Ing., PS, 2) N4144 Zahradnictví (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) 62,4 %  
 
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fld.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3341 Dřevařství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B4132 Lesnictví (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3301 Dřevařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N4107 Lesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta tropického zemědělství (FTZ) 76 %  
 
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.ftz.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B4106 Tropical Agriculture (Bc., PS, 3) AJ B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
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N4107 Forestry Engineering (Ing., PS, 2) AJ N4157 Tropical Agriculture (Ing., PS, KS, 2) AJ N4106 Zemědělská 
specializace (Ing., PS, 2) i v AJ  
 
Fakulta životního prostředí (FŽP) 58,7 %  
 
Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.fzp.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Environmental Engineering (Bc., PS, 3) AJ B3931 Environmentální vědy (Bc., PS, KS, 3) * Geografické 
informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí (Bc., PS, 3) B3915 Krajinářství (Bc., PS, KS, 
3) B4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3904 Engineering Ecology (Ing., PS, 2) AJ N3931 Environmentální vědy (Ing., PS, 2) * Geographic information 
systems and Remote sensing in Environmental Sciences (Ing., PS, 2) AJ N1201 Geology (Ing., PS, 2) AJ 
N3904 Inženýrská ekologie (Ing., PS, KS, 2) N3914 Krajinné inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N4149 Rozvoj 
venkova a zemědělství (Ing., PS, 2) N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, 2)  
 
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)  
 
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Chuchle, www.ivp.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)  
 
Provozně ekonomická fakulta (PEF) 98,8 %  
 
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.pef.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, 3) i v AJ 
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 
2) i v AJ N6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Ing., PS, 2) N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., 
PS, KS, 2) i v AJ  
 
Technická fakulta (TF) 96 %  
 
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, www.tf.czu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3) B3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3) 
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3) B4101 Zemědělské inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ Vysoká 
škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Navazující magisterské studium  
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N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 
2) N4110 Technology and Environmental Engineering (Ing., PS, KS, 2) AJ N4106 Zemědělská specializace 
(Ing., PS, KS, 2) N4101 Zemědělské inženýrství (Ing., PS, KS, 2)  
 
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)  
 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.cvut.cz  
 
Fakulta architektury (FA) 80,4 %  
 
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice, www.fa.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 3) * Design (BcA., PS, 3) * Krajinářská architektura (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v AJ * Design (MgA., PS, 2) i v AJ * Krajinářská 
architektura (Ing. arch., PS, 2)  
 
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 64,3 %  
 
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, www.fbmi.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3921 Biomedicínská a klinická technika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3) 
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3921 Biomedicínská a klinická technika (Ing., PS, 2) i v AJ N2825 Ochrana obyvatelstva (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta dopravní (FD) 83,8 %  
 
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta elektrotechnická (FEL) 70,7 %  
 
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice, www.fel.cvut.cz  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Bakalářské studium  
 
* Elektronika a komunikace (Bc., PS, 3) * Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (Bc., KS, 3) * 
Elektrotechnika, energetika a management (Bc., PS, 3) * Kybernetika a robotika (Bc., PS, 3) * Lékařská 
elektronika a bioinformatika (Bc., PS, 3) * Otevřená informatika (Bc., PS, 3) * Otevřené elektronické systémy 
(Bc., PS, KS, 3) i v AJ * Softwarové inženýrství a technologie (Bc., PS, 3)  
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Navazující magisterské studium  
 
* Elektronika a komunikace (Ing., PS, 2) i v AJ * Elektrotechnika, energetika a management (Ing., PS, 2) i v AJ 
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, 2) * Kybernetika a robotika (Ing., PS, 2) i v AJ * Lékařská elektronika a 
bioinformatika (Ing., PS, 2) N3958 Letectví a kosmonautika (Ing., PS, 2) i v AJ * Otevřená informatika (Ing., PS, 
2) i v AJ * Otevřené elektronické systémy (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta informačních technologií (FIT) 53 %  
 
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1801 Informatika (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 79,3 %  
 
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3913 Aplikace přírodních věd (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3913 Aplikace přírodních věd (Ing., PS, 2) i v AJ  
 
Fakulta stavební (FSV) 74,6 %  
 
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice, www.fsv.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
Architektura a stavitelství (Bc., PS, 4) Civil Engineering (Bc., PS, 4) AJ Geodézie a kartografie (Bc., PS, 3) 
Stavební inženýrství (Bc., PS, 4) Stavitelství (Bc., PS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
Architektura a stavitelství (Ing. arch., PS, 2) Budovy a prostředí (Ing., PS, 1,5) Civil Engineering (Ing., PS, 1,5) 
AJ Geodézie a kartografie (Ing., PS, 2) Inteligentní budovy (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta strojní (FS) 78,7 %  
 
Technická 4, 160 00 Praha 6, www.fs.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3943 Mechatronika (Bc., PS, KS, 3) B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 4) i v AJ B2342 Teoretický základ 
strojního inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
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* Aplikované vědy ve strojním inženýrství (Ing., PS, KS, 2) * Automatizační a přístrojová technika (Ing., PS, KS, 
2) * Dopravní a transportní technika (Ing., PS, KS, 2) * Energetika a procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) 
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) N3951 Jaderná energetická zařízení (Ing., PS, KS, 2) N3958 
Letectví a kosmonautika (Ing., PS, KS, 2) N2307 Master of Automotive Engineering (Ing., PS, 2) AJ Průmysl 4.0 
(Ing., PS, 2) * Řízení průmyslových systémů (Ing., PS, KS, 2) N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ * 
Výrobní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)  
 
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)  
 
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cvut.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3) i v AJ B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
Projektové řízení inovací (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)  
 
Beethovenova 2, 662 15 Brno, www.jamu.cz  
 
Divadelní fakulta (DIFA) 24,2 %  
 
Mozartova 1, 662 15 Brno, difa.jamu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M8203 Dramatická umění (MgA., PS, KS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, KS, 2)  
 
Hudební fakulta (HF) 56,2 %  
 
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, hf.jamu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8201 Hudební umění (BcA., PS, KS, 3) i v AJ, NJ  
 
Navazující magisterské studium Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU)  
 
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz  
 
Ekonomická fakulta (EF) 71,2 %  
 
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
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B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3) B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) B6202 
Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v 
AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) N62237 Regional and European Project Management (Ing., 
PS, 2) AJ N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) 76,2 %  
 
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3) B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2)  
 
Filozofická fakulta (FF) 78,5 %  
 
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3) * Dějiny umění (Bc., PS, 3) B7310 Filologie (Bc., PS, 3) B7105 Historické vědy 
(Bc., PS, 3) B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) B8109 Obecné teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) * Dějiny umění a vizuální studia (Mgr., PS, 2) N7310 Filologie (Mgr., PS, 2) 
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2) N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy 
(Mgr., PS, 2)  
 
Pedagogická fakulta (PF) 58,4 %  
 
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1301 Geografie (Bc., PS, 3) B7701 Psychologie (Bc., PS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 
3) B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3) B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) N7503 Učitelství 
pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 73,2 %  
 
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz  
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Bakalářské studium  
 
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v AJ B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3) B1513 Biofyzika 
(Bc., PS, 3) B1406 Biochemistry (Bc., PS, 3) AJ B1501 Biologie (Bc., PS, 3) B1601 Ekologie a ochrana 
prostředí (Bc., PS, 3) B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3) B1407 Chemie (Bc., PS, 3) B1101 Informatika (Bc., PS, 3) B1801 Matematika (Bc., 
PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1802 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, 2) N1513 Biofyzika (Mgr., PS, 2) N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v AJ 
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) N1507 Botanika (Mgr., PS, 2) N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2) N1407 Chemie (Mgr., 
PS, 2) N1101 Matematika (Mgr., PS, 2) N1801 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) N1502 Zoologie (Mgr., 
PS, 2) i v AJ  
 
Teologická fakulta (TF) 90,7 %  
 
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3) B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3) 
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3) B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M6141 Teologie (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) N7502 Sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2) N7504 
Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Zdravotně sociální fakulta (ZSF) 75,2 %  
 
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3) B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B5349 Porodní 
asistence (Bc., PS, KS, 3) B5342 Rehabilitace (Bc., PS, KS, 3) B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, 
KS, 3) B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2825 Ochrana obyvatelstva (Mgr., PS, KS, 2) N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2) N5342 Rehabilitace 
(Mgr., PS, KS, 2) N5347 Veřejné zdravotnictví (Mgr., PS, 2)  
 
Zemědělská fakulta (ZF) 78,9 %  
 
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz  
 
Bakalářské studium  
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B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3) B4131 Zemědělství (Bc., PS, KS, 3) B4103 Zootechnika (Bc., 
PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3) N4101 Zemědělské inženýrství (Bc., PS, KS, 3) N4103 
Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Masarykova univerzita (MU)  
 
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, www.muni.cz  
 
Ekonomicko-správní fakulta (ESF) 40,8 %  
 
Lipová 507/41a, 602 00 Brno-Pisárky, www.econ.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Ekonomie (Bc., PS, 3) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (Bc., KS, 3) * Finance (Bc., PS, KS, 3) * Finance a 
právo (Bc., PS, 3) * Hospodářská politika (Bc., PS, 3) * Podniková ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) * 
Podniková informatika (Bc., PS, 3) * Regionální rozvoj a cestovní ruch (Bc., PS, KS, 3) * Veřejná ekonomika a 
správa (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Ekonomie (Ing., PS, 2) i v AJ * Finance (Ing., PS, KS, 2) i v AJ * Hospodářská politika (Ing., PS, 2) * 
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (Ing., PS, 2) * Matematické a statistické metody v ekonomii (Ing., 
PS, 2) * Podniková ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v AJ * Regionální rozvoj a správa (Ing., PS, 
KS, 2) * Veřejná ekonomika a správa (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta informatiky (FI) 53,6 %  
 
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Informatika (Bc., PS, 3) * Informatika ve vzdělávání (Bc., PS, 3) * Programování a vývoj aplikací (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (Mgr., PS, 2) * Řízení softwarových systémů a služeb (Mgr., 
PS, 2) * Teoretická informatika (Mgr., PS, 2) * Učitelství informatiky pro střední školy (Mgr., PS, 2) * Umělá 
inteligence a zpracování dat (Mgr., PS, 2) * Vizuální informatika (Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta sociálních studií (FSS) 37,4 %  
 
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Bezpečnostní a strategická studia (Bc., PS, 3) * Environmentální studia (Bc., PS, 3) * Evropská studia (Bc., 
PS, 3) * Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, 3) * Mezinárodní vztahy (Bc., PS, 3) * Mezinárodní vztahy a 
evropská politika (Bc., PS, 3) * Politologie (Bc., PS, 3) * Psychologie (Bc., PS, 3) * Sociální antropologie (Bc., 
PS, 3) * Sociální práce (Bc., PS, KS, 3) * Sociologie (Bc., PS, 3) * Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (Bc., 
PS, 3)  
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Navazující magisterské studium  
 
* Bezpečnostní a strategická studia (Mgr., PS, 2) * Energetická bezpečnost (Mgr., PS, 2) AJ * Environmentální 
studia (Mgr., PS, 2) * European Politics (Mgr., PS, 2) * Evropská studia (Mgr., PS, 2) * Evropské vládnutí (Mgr., 
PS, 2) AJ * Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (Mgr., PS, 
2) AJ * Konfliktní a demokratická studia (Mgr., PS, 2) AJ * Kulturní sociologie (Mgr., PS, 2) AJ * Mezinárodní 
vztahy (Mgr., PS, 2) * Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (Mgr., PS, 2) * Politologie (Mgr., PS, 2) * 
Psychologie (Mgr., PS, 2) * Sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) * Sociologie (Mgr., PS, 2) * Společný mezinárodní 
program kulturní sociologie (Mgr., PS, 2) AJ * Veřejná politika a lidské zdroje (Mgr., PS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia Fakulta sportovních studií (FSPS) 38,5 %  
 
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Osobní a kondiční trenér (Bc., PS, KS, 3) B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3) * Tělesná výchova 
a sport (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (Mgr., KS, 2) * Kondiční trénink a aplikovaná 
kineziologie (Mgr., PS, KS, 2) * Management sportu (Mgr., PS, KS, 2) * Učitelství tělesné výchovy pro základní a 
střední školy (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Filozofická fakulta (FF) 70 %  
 
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Anglický/Český/Francouzský/Italský/Katalánský/Klasický řecký/ Latinský/Německý/Novořecký/Portugalský/ 
Španělský jazyk a literatura (Bc., PS, 3) * Čínská/Jihoslovanská a balkánská/Mediteránní/ 
Polská/Ruská/Ukrajinská studia (Bc., PS, 3) * Archeologie (Bc., PS, 3) * Archivnictví (Bc., PS, 3) * Baltistika 
(Bc., PS, 3) * Dějiny starověku (Bc., PS, 3) * Dějiny umění (Bc., PS, 3) * Divadelní studia (Bc., PS, 3) * Estetika 
(Bc., PS, 3) * Etnologie (Bc., PS, KS, 3) * Filozofie (Bc., PS, KS, 3) B7310 Filologie (Bc., PS, 3) * Historie (Bc., 
PS, KS, 3) * Hudební věda (Bc., PS, KS, 3) * Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3) * Japanistika (Bc., 
PS, 3) * Klasická archeologie (Bc., PS, 3) * Muzeologie (Bc., PS, KS, 3) * Obecná jazykověda (Bc., PS, 3) * 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, KS, 3) * Pedagogika (Bc., PS, 3) * Počítačová lingvistika (Bc., 
PS, 3) * Pomocné vědy historické (Bc., PS, 3) * Psychologie (Bc., PS, 3) * Religionistika (Bc., PS, KS, 3) * 
Sdružená uměnovědná studia (Bc., PS, KS, 3) * Sociální pedagogika a poradenství (Bc., PS, 3) * Teorie a 
dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc., PS, KS, 3) * Teorie interaktivních médií (Bc., PS, KS, 3) * Vietnamistika 
(Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Andragogika (Mgr., PS, KS, 2) * Archivnictví (Mgr., PS, 2) * Český/Francouzský/Italský/Německý/Španělský 
jazyk a literatura (Mgr., PS, 2) * Čínská/Ruská studia (Mgr., PS, 2) * Dějiny umění (Mgr., PS, 2) * Etnologie 
(Mgr., PS, 2) N7310 Filologie (Mgr., PS, 2) N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) * Filozofie (Mgr., PS, 2) N7105 
Historické vědy (Mgr., PS, 2) * Historie (Mgr., PS, 2) * Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2) * 
Literatura a mezikulturní komunikace (Mgr., PS, 2) * Nordistika - odbornost pro praxi (Mgr., PS, 2) N8109 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, KS, 2) N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) Vysoká škola, 
fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) * Počítačová lingvistika (Mgr., PS, 2) * Pomocné vědy historické (Mgr., PS, 2) * 
Překladatelství románských a germánských jazyků (Mgr., PS, 2) * Psychologie (Mgr., PS, 2) * Religionistika 
(Mgr., PS, 2) * Slavistika (Mgr., PS, 2) * Sociální pedagogika a poradenství (Mgr., PS, 2)  
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Lékařská fakulta (LF) 25,6 %  
 
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Dentální hygiena (Bc., PS, 3) * Fyzioterapie (Bc., PS, 3) * Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Bc., PS, 3) 
* Nutriční terapie (Bc., PS, 3) * Optika a optometrie (Bc., PS, 3) * Ortoptika (Bc., PS, 3) B5341 Ošetřovatelství 
(Bc., PS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3) * 
Zdravotnické záchranářství (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Intenzivní péče (Mgr., PS, KS, 2) * Optometrie (Mgr., PS, 2) N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)  
 
Pedagogická fakulta (PDF) 51,7 %  
 
Poříčí 7, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Dějepis/Francouzský jazyk/Fyzika/ Hudební 
výchova/Chemie/Matematika/Německý jazyk/ Občanská výchova a základy společenských věd/Přírodopis/ 
Ruský jazyk/Speciální pedagogika/Technická a informační výchova/ Výchova ke zdraví/Výtvarná výchova a 
vizuální tvorba/ Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3) B0231A090003* Francouzský jazyk pro 
hospodářskou činnost (Bc., PS, 3) * Logopedie (Bc., PS, KS, 3) B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7531 
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3) * Sociální pedagogika a volný čas (Bc., PS, 3) B7507 
Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) * Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7505 Vychovatelství (Bc., 
KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7504 Učitelství pro 
střední školy (Mgr., PS, KS, 2) N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Právnická fakulta (PRF) 45,9 %  
 
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Mezinárodněprávní obchodní studia (Bc., KS, 3) * Obchodněprávní studia (Bc., KS, 3) * Teorie a praxe 
trestního a správního procesu (Bc., KS, 3) * Veřejná správa (Bc., KS, 3) * Vyšší justiční úředník (Bc., KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
* Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
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* Veřejná správa (Mgr., KS, 2)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 74 %  
 
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Antropologie (Bc., PS, 3) * Aplikovaná a environmentální geologie (Bc., PS, KS, 3) * Biochemie (Bc., PS, 3) * 
Ekologická a evoluční biologie (Bc., PS, 3) * Experimentální a molekulární biologie (Bc., PS, 3) * Fyzika (Bc., 
PS, 3) * Fyzika - nanotechnologie (Bc., PS, KS, 3) * Geografie a kartografie (Bc., PS, 3) * Geologie (Bc., PS, 
KS, 3) * Chemie (Bc., PS, 3) * Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Bc., PS, 3) * 
Lékařská genetika a molekulární diagnostika (Bc., PS, 3) * Matematická biologie a biomedicína (Bc., PS, 3) * 
Matematika (Bc., PS, 3) * Životní prostředí a zdraví (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Antropologie (Mgr., PS, 2) * Aplikovaná a environmentální geologie (Mgr., PS, KS, 2) * Aplikovaná geografie a 
geoinformatika (Mgr., PS, 2) * Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2) * Bioanalytická laboratorní diagnostika ve 
zdravotnictví - Bioanalytik/Lékařská genetika a molekulární diagnostika (Mgr., PS, 2) * Biochemie (Mgr., PS, 2) * 
Biologie člověka (Mgr., PS, 2) * Botanika (Mgr., PS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2) * Experimentální biologie živočichů a imunologie (Mgr., PS, 2) * 
Fyzická geografie (Mgr., PS, 2) * Fyzika (Mgr., PS, 2) N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2) * Geoenvironmentální rizika a 
sanace (Mgr., PS, KS, 2) * Geografická kartografie a geoinformatika (Mgr., PS, 2) * Geologie (Mgr., PS, KS, 2) * 
Chemie (Mgr., PS, 2) * Chemie a technologie mater. pro konzervování – restaurování (Mgr., PS, 2) * 
Matematická biologie a biomedicína (Mgr., PS, 2) * Matematika (Mgr., PS, 2) * Mikrobiologie (Mgr., PS, 2) * 
Molekulární biologie a genetika (Mgr., PS, 2) * Ochrana přírody (Mgr., PS, 2) * Radiologická fyzika (Mgr., PS, 2) 
* Sociální geografie a regionální rozvoj (Mgr., PS, 2) * Učitelství biologie/fyziky/geografie a kartografie/chemie/ 
matematiky pro střední školy (Mgr., PS, 2) * Zoologie (Mgr., PS, 2) * Životní prostředí a zdraví (Mgr., PS, 2)  
 
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)  
 
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, www.me ndelu.cz  
 
Agronomická fakulta (AF) 86 %  
 
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B4112 Agrobiologie (Bc., PS, KS, 3) B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, 3) B4152 Rostlinolékařství 
(Bc., PS, 3) B2826 Technologie odpadů (Bc., PS, KS, 3) B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, 3) B4103 
Zootechnika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4102 Fytotechnika (Ing., PS, 2) N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 2) N4152 Rostlinolékařství 
(Ing., PS, 2) N2826 Technologie odpadů (Ing., PS, KS, 2) N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2) i v 
AJ N4101 Zemědělské inženýrství (Ing., PS, 2) N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) 70,3 %  
 
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole, www.frrms.mendelu.cz  
 
Bakalářské studium  
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B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) i v AJ B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Ing., PS, 2) i v AJ N6214 Regionální rozvoj (Ing., PS, 2) i v AJ  
 
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)  
 
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) B4156 Technické znalectví a pojišťovnictví (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4160 Technické znalectví a expertní inženýrství (Ing., KS, 2)  
 
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) 97,6 %  
 
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B4166 Arboristika (Bc., PS, KS, 3) B8213 Design nábytku (Bc., PS, 3) B3341 Dřevařství (Bc., PS, KS, 3) B3915 
Krajinářství (Bc., PS, 3) B4132 Lesnictví (Bc., PS, KS, 3) B3302 Nábytek (Bc., PS, 3) B3305 Stavby na bázi 
dřeva (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8213 Design nábytku (Ing., PS, 2) N3301 Dřevařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2) N4158 European Forestry 
(Ing., PS, 2) AJ N3914 Krajinné inženýrství (Ing., PS, KS, 2) N4107 Lesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) N3303 
Nábytkové inženýrství (Ing., PS, 2) N3305 Stavby na bázi dřeva (Ing., PS, 2)  
 
Provozně ekonomická fakulta (PEF) 92,1 %  
 
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, 3) i v 
AJ B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, 3) B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 
2) i v AJ N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, 2) N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v 
AJ  
 
Zahradnická fakulta (ZF) 72,9 %  
 
Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B4171 Floristická tvorba (Bc., PS, KS, 3) Realizace a správa zeleně (Bc., PS, KS, 3) Krajinářská architektura 
(Bc., PS, 4) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  



 
 

Plné znění zpráv  403 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 
B4108 Zahradnické inženýrství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4168 Horticultural Engineering (Ing., PS, 2) AJ N4109 Zahradní a krajinářská architektura (Ing., PS, 2) N4108 
Zahradnické inženýrství (Ing., PS, KS, 2)  
 
Ostravská univerzita (OU)  
 
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, www.osu.cz  
 
Fakulta sociálních studií (FSS) 37,1 %  
 
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, fss.osu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3) * Zdravotně-sociální péče (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) * Zdravotně-sociální péče a rehabilitace (Mgr., KS, 2)  
 
Fakulta umění (FU) 47 %  
 
Podlahova 3, 709 00 Ostrava, fu.osu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8201 Hudební umění (BcA., PS, 3) B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2) N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)  
 
Filozofická fakulta (FF) 43,9 %  
 
Reální 5, 701 03 Ostrava, ff.osu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Bc., PS, KS, 3) * Český jazyk a literatura (Bc., PS, 3) 
* Dějiny umění (Bc., PS, 3) * English Philology (Bc., PS, 3) AJ * Filozofie (Bc., PS, KS, 3) * Historie (Bc., PS, 3) * 
Latinský jazyk a kultura (Bc., PS, 3) * Psychologie (Bc., PS, 3) * Sociologie (Bc., PS, 3) * Základy společenských 
věd (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Anglická/Francouzská/Polská/Ruská/Španělská filologie (Mgr., PS, 2) * Český jazyk a literatura (Mgr., PS, 2) * 
Čeština pro cizince (Mgr., PS, 2) * Dějiny umění (Mgr., PS, 2) * English Philology (Mgr., PS, 2) AJ * Filozofie 
(Mgr., PS, 2) * Historie (Mgr., PS, 2) * Latinský jazyk a kultura středověku (Mgr., PS, 2) * Středoevropská 
historická studia se zaměřením na české,  
 polské a slovenské dějiny (Mgr., PS, 2) * Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)  
 
Lékařská fakulta (LF) 28,7 %  
 
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, lf.osu.cz  
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Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) B5345 Specializace ve 
zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2) N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2) N5347 Veřejné 
zdravotnictví (Mgr., PS, 2)  
 
Pedagogická fakulta (PDF) 34,8 %  
 
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pdf.osu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Český jazyk/Hudební výchova/Informační a komunikační technologie/ Matematika/Občanská 
výchova/Odborné předměty/Psychologie/ Sbormistrovství/Technická výchova/Tělesná výchova/Výchova ke 
zdraví/ Výtvarná výchova/Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na 
vzdělávání (Bc., PS, KS, 3) B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 
3) B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2) N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) Učitelství 
pro 2. stupeň ZŠ (Mgr., PS, KS, 2) Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) N7503 Učitelství pro základní školy 
(Mgr., PS, KS, 2) N7501 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 54,2 %  
 
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, prf.osu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) * Biologie (Bc., PS, 3) B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3) 
* Fyzika (Bc., PS, 3) B1301 Geografie (Bc., PS, KS, 3)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Geografie (Bc., PS, 3) B1407 Chemie (Bc., PS, 3) B1801 Informatika (Bc., PS, 3) * Matematika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1702 Aplikovaná fyzika (Mgr., PS, 2) * Biologie (Mgr., PS, 2) N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) 
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2) N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2) * Matematika 
(Mgr., PS, 2) * Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)  
 
Slezská univerzita v Opavě (SU)  
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Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz  
 
Fakulta veřejných politik (FVP) 72,3 %  
 
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3) B7507 
Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF) 64,5 %  
 
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3) B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) B7109 Archeologie (Bc., 
PS, 3) B8203 Dramatická umění (BcA., PS, 3) B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 
(BcA., KS, 3) B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) B1701 Fyzika (Bc., PS, 3) B6503 Gastronomie, hotelnictví a 
turismus (Bc., PS, 3) B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3) B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3) 
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) N8203 Dramatická umění (MgA., PS, 2) N8204 Filmové, televizní a 
fotografické umění a nová média (MgA., KS, 2) N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2) i v 
AJ N7106 Historická studia (Mgr., PS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2) N7201 Informační studia a 
knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2) N1801 Informatika (Mgr., PS, 2) i v AJ N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., 
KS, 2)  
 
Matematický ústav v Opavě (MÚ)  
 
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1101 Matematika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)  
 
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) 82 %  
 
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (Bc., PS, 3) * Cestovní ruch a turismus (Bc., PS, 3) B6208 Ekonomika 
a management (Bc., PS, KS, 3) * Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3) B6202 Hospodářská politika a správa 
(Bc., PS, KS, 3) B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
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* Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (Ing., PS, 2) N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v AJ 
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) * Manažerská informatika (Ing., PS, KS, 2)  
 
Technická univerzita v Liberci (TUL)  
 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz  
 
Ekonomická fakulta (EF) 86,8 %  
 
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1, www.ef.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3) * Podniková ekonomika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B6209 Systémové 
inženýrství a informatika (Bc., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
Hospodářská politika v globálním prostředí (Ing., PS, 2) Podniková ekonomika (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N6209 
Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) 80,6 %  
 
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, www.fm.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3901 Aplikované vědy v inženýrství (Bc., PS, 3) B0613A140005* Informační technologie (Bc., PS, 3) 
B0714A270001* Mechatronika (Bc., PS, 3) B0719A130001* Nanotechnologie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3901 Aplikované vědy v inženýrství (Ing., PS, 2) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma 
studia  
 
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2) Mechatronics (Ing., PS, 2) AJ N0719A270001* 
Nanotechnologie (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP) 73,8 %  
 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fp.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7310 Filologie (Bc., PS, 3) B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) B1301 Geografie (Bc., PS, KS, 3) B7106 Historická 
studia (Bc., PS, 3) B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3) B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) B1101 Matematika (Bc., 
PS, KS, 3) B7508 Sociální práce (Bc., KS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) B7506 
Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3) B7505 Vychovatelství (Bc., 
PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
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N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2) N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 
2) N1407 Chemie (Mgr., PS, KS, 2) N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) N7508 Sociální práce (Mgr., PS, KS, 
2) N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2) N7504 Učitelství 
pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) N7505 Vychovatelství 
(Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta strojní (FS) 100 %  
 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fs.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta textilní (FT) 98,8 %  
 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.ft.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3107 Textil (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3957 Průmyslové inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N3106 Textilní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta umění a architektury (FA) 50 %  
 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.fua.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 4) B8208 Design (BcA., PS, 4) B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v AJ N8208 Design (MgA., PS, 2) N8206 Výtvarná umění 
(MgA., PS, 2)  
 
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 100 %  
 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.uzs.tul.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3944 Biomedicínská technika (Bc., PS, 3) B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5345 Specializace ve 
zdravotnictví (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3963 Biomedicínské inženýrství (Ing., PS, 2)  
 
Univerzita Hradec Králové (UHK)  
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Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz  
 
Fakulta informatiky a managementu (FIM) 67,1 %  
 
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, fim.uhk.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) 
B0688A140001* Informační management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B6209 Systémové inženýrství a informatika 
(Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1802 Aplikovaná informatika (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N0688A140001* Informační management (Ing., PS, KS, 
2) i v AJ N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Filozofická fakulta (FF) 74,3 %  
 
náměstí Svobody 331, 500 02 Hradec Králové III, ff.uhk.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0222A120009* Archeologie (Bc., PS, 3) B6101 Filozofie (Bc., PS, 3) B0222A120001* Historické vědy (Bc., PS, 
KS, 3) B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3) B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B0923P240001* Sociální 
práce (Bc., PS, KS, 3) * Sociologie (Bc., PS, 3) B3928 Technická podpora humanitních věd (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) N0223A100001* Filozofie (Mgr., PS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) N0222A120001* Historie (Mgr., PS, KS, 2) N6702 International Area 
Studies (Mgr., PS, 2) AJ N0223A100002* Philosophy (Mgr., PS, 2) AJ N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Pedagogická fakulta (PDF) 56,4 %  
 
náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, pdf.uhk.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) B7506 Speciální 
pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B0112A300001* Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3) B7505 
Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M0113A300002* Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 5) M7503 Učitelství pro základní školy 
(Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0112A300001* Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Mgr., PS, KS, 
2) N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) N7503 
Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 69,7 %  
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Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, prf.uhk.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1501 Biologie (Bc., PS, 3) * Biologie a ekologie (Bc., PS, 3) * Finanční a pojistná matematika (Bc., PS, 3) 
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) * Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3) * Chemie 
(Bc., PS, 3) B1407 Chemie (Bc., PS, 3) B1801 Informatika (Bc., PS, 3) B1101 Matematika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) * Biologie a ekologie (Mgr., PS, 2) N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) * Chemie (Mgr., 
PS, 2) N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)  
 
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz  
 
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 72,8 %  
 
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, www.fse.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) B6731 
Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 2) N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2) N6731 
Sociální politika a sociální práce (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta strojního inženýrství (FSI) 82 %  
 
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, www.fsi.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3907 Energetika (Bc., PS, KS, 3) B3911 Materiálové vědy (Bc., PS, 3) B2303 Strojírenská technologie (Bc., 
PS, KS, 3) B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3907 Energetika (Ing., PS, KS, 2) N3911 Materiálové vědy (Ing., PS, 2) N2341 Strojírenská technologie (Ing., 
PS, KS, 2) N2341 Strojírenství (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta umění a designu (FUD) 56 %  
 
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Design (MgA., PS, 2) * Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v AJ N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)  
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Fakulta zdravotnických studií (FZS) 68,4 %  
 
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) B5345 Specializace ve 
zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)  
 
Fakulta životního prostředí (FŽP) 81,9 %  
 
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Ing., PS, KS, 2)  
 
Filozofická fakulta (FF) 92,8 %  
 
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3) B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3) B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) B6701 
Politologie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2) 
N0231A090012* Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (Mgr., PS, 2) N6701 Politologie (Mgr., 
PS, 2)  
 
Pedagogická fakulta (PDF) 70,5 %  
 
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7310 Filologie (Bc., PS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) B7506 Speciální pedagogika 
(Bc., PS, KS, 3) B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5) M7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2) N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7401 
Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) N7503 Učitelství pro 
základní školy (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 81,7 %  
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České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) B1501 Biologie 
(Bc., PS, KS, 3) B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B1301 Geografie (Bc., PS, 3) B1407 Chemie (Bc., PS, 3) 
B1801 Informatika (Bc., PS, 3) B1101 Matematika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i 
v AJ N1301 Geografie (Mgr., PS, 2) N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) N3942 
Nanotechnologie (Mgr., PS, 2) i v AJ  
 
Univerzita Karlova (UK)  
 
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz  
 
1. lékařská fakulta (1. LF) 35,1 %  
 
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0910P36A3* Adiktologie (Bc., PS, KS, 3) B0915P36A9* Ergoterapie (Bc., PS, 3) B0910P36A12* Nutriční 
terapie (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M0911A35A14* Dentistry (MDDr., PS, 5) AJ M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ M0911A35A13* 
Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0910A36A8 Adiktologie (Mgr., KS, 2) N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., KS, 2)  
 
2. lékařská fakulta (2. LF) 18 %  
 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0915P36A362* Fyzioterapie (Bc., PS, 3) B0913P36A488* Pediatrické ošetřovatelství (Bc., KS, 3) 
B0913P36A489* Všeobecné ošetřovatelství (Bc., KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)  
 
3. lékařská fakulta (3. LF) 21,3 %  
 
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz  
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Bakalářské studium  
 
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3) B0913P36A687* Všeobecné ošetřovatelství (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0913P36A667* Intenzivní péče (Mgr., PS, 2)  
 
Evangelická teologická fakulta (ETF) 61,5 %  
 
Černá 646/9, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1, web.etf.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0923P24A730* Pastorační a sociální práce (Bc., PS, KS, 3) B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0221A10A498* Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (Mgr., PS, KS, 2) N6141 Teologie (Mgr., PS, 
KS, 2) i v AJ  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia Fakulta humanitních studií (FHS) 63,2 %  
 
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, www.fhs.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0288A120001* Liberal Arts and Humanities (Bc., PS, 3) AJ B0288A25A36* Studium humanitní vzdělanosti 
(Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0314A25A46* Antropologická studia (Mgr., PS, 2) N0222A120002* Dějiny moderní evropské kultury (Mgr., PS, 
2) N0232A18A65* Elektronická kultura a sémiotika (Mgr., PS, 2) N0223A10A49* Filosofie v kontextu 
humanitních věd (Mgr., PS, 2) N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) NJ N0314A250002* Historical Sociology (Mgr., PS, 
2) AJ N0314A250001* Historická sociologie (Mgr., PS, KS, 2) N6107 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ 
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2) N0929A24A51* Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 
organizacích (Mgr., PS, KS, 2) N0521A25A44* Sociální a kulturní ekologie (Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta sociálních věd (FSV) 37,8 %  
 
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0312A20A136* Česko-německá studia (Bc., PS, 3) B6201 Ekonomické teorie (Bc., PS, 3) i v AJ 
B0388A18A140* Komunikační studia (Bc., PS, 3) B0312A20A125* Politics, Philosophy and Economics (Bc., PS, 
3) AJ B0312A20A123* Politologie a mezinárodní vztahy (Bc., PS, 3) B0312A20A124* Politologie a veřejná 
politika (Bc., PS, 3) B0314A25A138* Sociologie (Bc., PS, 3) B0314A25A137* Sociologie a sociální politika (Bc., 
PS, 3) B0312A20A126* Teritoriální studia (Bc., PS, DS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
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N0312A20A147* Balkan, Eurasian and Central European Studies (Mgr., PS, 2) AJ N6201 Ekonomické teorie 
(Mgr., PS, 2) i v AJ N0312A20A151* European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme 
(Mgr., PS, 2) N0312A20A144* Geopolitical Studies (Mgr., PS, 2) N0312A25A143* International Economic and 
Political Studies (Mgr., PS, 2) N0312A20A148* Master in Area Studies (Mgr., PS, 2) N7202 Mediální a 
komunikační studia (Mgr., PS, 2) N0388A18A154* Mediální studia (Mgr., DS, 2) N0312A20A150* Německá a 
středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien (Mgr., PS, 2) N6701 Politologie (Mgr., PS, 2) i 
v AJ N0312A20A142* Politologie (Mgr., PS, 2) N0314A25A155* Society, Communication and Media (Mgr., PS, 
2) N6703 Sociologie (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ N0312A20A145* Teritoriální studia (Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS) 36,5 %  
 
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0114A28A20* Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (Bc., PS, KS, 3) 
B1014A280005* Coach (Bc., PS, 3) AJ B1014A28A694* Fitness Coach (Bc., PS, 3) AJ B1014A28A689* 
Kondiční trenér (Bc., PS, KS, 3) B0011A28A23* Management tělesné výchovy a sportu (Bc., PS, 3) B5345 
Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B0114A30A98* Tělesná výchova a sport se zaměřením na 
vzdělávání (Bc., PS, KS, 3) B1014A28A688* Trenér (Bc., PS, KS, 3) B0114A28A27* Vojenská tělovýchova, 
tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0114A28A24* Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (Mgr., PS, KS, 2) 
N0011A28A26* Management tělesné výchovy a sportu (Mgr., PS, 2) N0223A28A134* Master of Arts in Sports 
Ethics and Integrity (Mgr., PS, 2) AJ N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2) i v AJ N0114A30A29* 
Učitelství tělesné výchovy a voj. tělovýchovy pro SŠ (Mgr., PS, KS, 2) N0114A30A100* Učitelství tělesné 
výchovy pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) N0114A30A133* Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (Mgr., 
PS, 2) AJ  
 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FAF) 78,3 %  
 
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0914A36A106* Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M5206 Farmacie (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N5207 Zdravotnická bioanalytika (Mgr., PS, 2)  
 
Filozofická fakulta (FF) 35,5 %  
 
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0111A19A331* Andragogika a personální řízení (Bc., PS, 3) B7311 Anglistika - amerikanistika (Bc., PS, 3) 
B0222A12A329* Archeologie pravěku a středověku (Bc., PS, 3) B0220A09A333* Blízkovýchodní studia (Bc., 
PS, 3) B0231A090001* Bohemistika pro cizince (Bc., PS, 3) B0232A090001* Český jazyk a literatura (Bc., PS, 
3) B7312 Čeština v komunikaci neslyšících (Bc., PS, 3) B0223A32A337* Estetika (Bc., PS, 3) B0220A25A341* 
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Etnologie a kulturní antropologie (Bc., PS, 3) B7310 Filologie (Bc., PS, 3) B0220A09A332* Hebraistika a 
židovská studia (Bc., PS, 3) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3) B0222A12A321* Historie (Bc., PS, 3) B7201 Informační studia a knihovnictví 
(Bc., PS, KS, 3) B0231A09A322* Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení (Bc., PS, 3) B8109 Obecná 
teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3) B6701 Politologie (Bc., PS, 3) B7313 Překladatelství a tlumočnictví 
(Bc., PS, 3) B7701 Psychologie (Bc., PS, 3) B0231A09A348* Ruský jazyk a literatura (Bc., PS, 3) 
B0231A09A343* Řecká a latinská studia (Bc., PS, 3) B0923A24A317* Sociální práce (Bc., PS, 3) 
B0314A25A326* Sociologie (Bc., PS, 3) B0231A09A345* Středoevropská studia (Bc., PS, 3) B0322P12A334* 
Veřejná správa a spisová služba (Bc., PS, 3) B0232A09A323* Východoevropská studia (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0111A19A318* Andragogika a personální řízení (Mgr., PS, 2) N0222A12A330* Archeologie pravěku a 
středověku (Mgr., PS, 2) N0220A12A339* Blízkovýchodní studia (Mgr., PS, 2) N0213A32A303* Dějiny umění 
(Mgr., PS, 2) N0215A32A319* Divadelní věda (Mgr., PS, 2) N0222A12A346* Egypt a Přední východ ve 
starověku (Mgr., PS, 2) N0220A25A342* Etnologie a kulturní antropologie (Mgr., PS, 2) N7310 Filologie (Mgr., 
PS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2) N0222A12A296* Iberoamerikanistika (Mgr., PS, 2) N0322A18A324* 
Informace, média a knižní kultura (Mgr., PS, KS, 2) N0231A09A525* Italianistika (Mgr., PS, 2) N8109 Obecná 
teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2) N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7313 Překladatelství a 
tlumočnictví (Mgr., PS, 2) N0231A09A344* Řecká a latinská studia (Mgr., PS, 2) N0923A24A316* Sociální 
práce (Mgr., PS, 2) N0314A25A327* Sociologie (Mgr., PS, 2) N0300A18A297* Studia nových médií (Mgr., PS, 
2) N0322P12A335* Veřejná správa a spisová služba (Mgr., PS, 2) N0232A09A338* Východoevropská studia 
(Mgr., PS, 2)  
 
Husitská teologická fakulta (HTF) 73,3 %  
 
Pacovská 350/4, P. O. Box 56, 140 21 Praha 4, www.htf.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0223A100001* Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Bc., PS, 3) B0221A10A253* Husitská 
teologie (Bc., PS, KS, 3) B0221RA100001* Judaistika (Bc., PS, 3) B0114A10A211* Náboženství a základy 
společenských věd se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, 3) B0221A100002* Religionistika (Bc., PS, 3) 
B0923A240001* Sociální a charitativní práce (Bc., PS, 3) B0111P19A226* Sociální pedagogika (Bc., PS, 3) 
B6141 Teologie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0223A100003* Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (Mgr., PS, 2) N0221A10A255* Husitská 
teologie (Mgr., PS, KS, 2) N0221A100001* Judaistika (Mgr., PS, 2) N0221A100002* Religionistika (Mgr., PS, 2) 
N0923A240001* Sociální a charitativní práce (Mgr., PS, 2) N6141 Teologie (Mgr., PS, 2) N0114A10A212* 
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (Mgr., PS, 2)  
 
Katolická teologická fakulta (KTF) 79,1 %  
 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0222A12533* Dějiny evropské kultury (Bc., PS, 3) B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3) 
B6141 Teologie (Bc., KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M6141 Teologie (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
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N0223A10A563* Aplikovaná etika (Mgr., KS, 2) N0222A12A534* Dějiny evropské kultury (Mgr., PS, 2) N8109 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2) N6141 Teologie (Mgr., KS, 2)  
 
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK) 27,1 %  
 
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M0911A35A259* Dentistry (MDDr., PS, 5) AJ M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ 
M0911A35A219* Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)  
 
Lékařská fakulta v Plzni (LFP) 18,2 %  
 
Husova 3, 301 00 Plzeň, www.lfp.cuni.cz  
 
Magisterské studium  
 
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v AJ M0911A35A1* Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)  
 
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) 72,2 %  
 
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0613A14A203* Computer Science (Bc., PS, 3) AJ B0541RA17A214* Deskriptivní geometrie se zaměřením na 
vzdělávání (Bc., PS, 3) B0542A170001* Finanční matematika (Bc., PS, 3) B0533A110001* Fyzika (Bc., PS, 3) 
B0533A11A207* Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, 3)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
B0613A14A202* Informatika (Bc., PS, 3) B0613RA14A209* Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, 
3) B0541A17A222* Matematické modelování (Bc., PS, 3) B0541A170003* Matematika pro informační 
technologie (Bc., PS, 3) B0541A17A213* Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, 3) B0541A17178* 
Obecná matematika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) N1801 Informatika (Mgr., PS, 2) i v AJ N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) i v 
AJ  
 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF) 40 %  
 
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B7506 Speciální 
pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B0111A19A285* Školský management (Bc., KS, 3) B7505 Vychovatelství (Bc., KS, 
3)  
 
Magisterské studium  
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M0113A30A290* Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N0110A19A288* Andragogika a management vzdělávání (Mgr., KS, 2) N0222A12A289* Edukace a interpretace 
v oblasti kulturního dědictví (Mgr., PS, 2) N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7701 Psychologie (Mgr., PS, 2) 
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Právnická fakulta (PF) 29,8 %  
 
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz  
 
Magisterské studium  
 
M0421A220002* Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 68,8 %  
 
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B0532A33A201* Aplikovaná geografie (Bc., PS, 3) B1406 Biochemie (Bc., PS, 3) B0519A14A186* 
Bioinformatika (Bc., PS, 3) B1501 Biologie (Bc., PS, 3) B0314A33A182* Demografie (Bc., PS, 3) B1601 
Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3) B1301 Geografie (Bc., PS, 3) B0114A330001* Geografie se 
zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, 3) B1201 Geologie (Bc., PS, 3) B0532A33A181* Geotechnologie (Bc., PS, 
3) B3975 Hydrologie a hydrogeologie (Bc., PS, 3) B1407 Chemie (Bc., PS, 3) B0531A13A183* Chemie (Bc., 
PS, 3) B0531A13A185* Chemie a fyzika materiálů (Bc., PS, 3) B1413 Klinická a toxikologická analýza (Bc., PS, 
3) B0531A13A184* Medicinální chemie (Bc., PS, 3) B3912 Speciální chemicko-biologické obory (Bc., PS, 3) 
B3976 Vědy o zemi (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) N0519A14A188* Bioinformatika (Mgr., PS, 2) N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v 
AJ N1303 Demografie (Mgr., PS, 2) N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) N0511A03A194* 
Evoluční biologie (Mgr., PS, 2) N0532A33A187* Geobiologie (Mgr., PS, 2) N1301 Geografie (Mgr., PS, 2) 
N1201 Geologie (Mgr., PS, 2) N3975 Hydrologie a hydrogeologie (Mgr., PS, 2) N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) 
N0531A13A190* Chemie a fyzika materiálů (Mgr., PS, 2) N1413 Klinická a toxikologická analýza (Mgr., PS, 2) 
N0531TA13A189* Medicinální chemie (Mgr., PS, 2) N0511TA03A193* Reprodukční a vývojová biologie (Mgr., 
PS, 2) N0912TA33A191* Sociální epidemiologie (Mgr., PS, 2)  
 
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)  
 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz  
 
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) 82,7 %  
 
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Charitativní a sociální práce (Bc., PS, KS, 3) * Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., PS, 3) * 
Náboženství se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3) * Sociální pedagogika (Bc., PS, 3) * Teologická studia 
(Bc., PS, 3) * Teologické nauky (Bc., KS, 3)  
 
Magisterské studium  
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* Katolická teologie (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Charitativní a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) * Sociální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) * Teologická studia 
(Mgr., PS, 2) * Teologické nauky (Mgr., KS, 2) * Učitelství náboženství pro základní školy (Mgr., KS, 2)  
 
Fakulta tělesné kultury (FTK) 53,3 %  
 
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Aplikovaná tělesná výchova (Bc., PS, KS, 3) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Aplikované pohybové aktivity (Bc., PS, KS, 3) * Fyzioterapie (Bc., PS, 3) * Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 
3) * Rekreologie (Bc., PS, KS, 3) * Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3) * Trenérství a sport (Bc., KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Aplikovaná tělesná výchova (Mgr., PS, KS, 2) * Aplikované pohybové aktivity (Mgr., PS, KS, 2) * Fyzioterapie 
(Mgr., PS, 2) * Rekreologie (Mgr., PS, KS, 2) * Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2) * Trenérství a sport 
(Mgr., KS, 2)  
 
Fakulta zdravotnických věd (FZV) 35 %  
 
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, www.fzv.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Ergoterapie (Bc., PS, 3) * Fyzioterapie (Bc., PS, 3) * Pediatrické ošetřovatelství (Bc., PS, 3) * Porodní 
asistentka (Bc., PS, KS, 3) * Radiologická asistence (Bc., PS, 3) * Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3) * 
Zdravotnický záchranář (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Aplikovaná fyzioterapie (Mgr., PS, 2) * Intenzivní péče v porodní asistenci (Mgr., PS, KS, 2) * Ošetřovatelská 
péče v interních oborech (Mgr., PS, KS, 2) * Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Filozofická fakulta (FF) 40,7 %  
 
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Andragogika (Bc., PS, KS, 3) * Anglická/Česká/Čínská/Francouzská/Italská/Japonská/Latinská/ 
Německá/Polská/Portugalská/Praktická nizozemská/Ruská/ Španělská/Ukrajinská/Vietnamská filologie (Bc., PS, 
3) * Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (Bc., PS, 3) * Archeologie (Bc., PS, KS, 3) * 
Archivnictví (Bc., PS, 3) * Czech for Foreigners (Bc., PS, 3) * Česká filologie se zaměřením na editorskou práci 
ve sdělovacích prostředcích (Bc., PS, 3) * Ekonomicko-manažerská studia (Bc., PS, 3) * Evropská studia a 
diplomacie maior (Bc., PS, 3) * Filmová studia (Bc., PS, 3) * Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia 
(Bc., PS, 3) * Filozofie (Bc., PS, 3) * Historické vědy (Bc., PS, 3) * Indonéská studia se zaměřením na cestovní 
ruch (Bc., PS, 3) * Judaistika. Židovská a izraelská studia maior (Bc., PS, 3) * Korejština pro hospodářskou praxi 
(Bc., PS, 3) * Kulturní antropologie (Bc., PS, 3) * Mezinárodní vztahy a bezpečnost (Bc., PS, 3) * Migrační studia 
(Bc., PS, KS, 3) * Muzikologie (Bc., PS, 3) * Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad (Bc., PS, 3) * 
Obecná lingvistika a teorie komunikace (Bc., PS, 3) * Politická komunikace a politický marketing (Bc., PS, 3) * 
Politologie (Bc., PS, 3) * Psychologie (Bc., PS, KS, 3) * Religionistika (Bc., PS, 3) * Řízení vzdělávacích institucí 
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(Bc., KS, 3) * Sociální práce (Bc., KS, 3) * Sociologie (Bc., PS, 3) * Televizní a rozhlasová studia (Bc., PS, 3) * 
Teorie a dějiny výtvarných umění (Bc., PS, 3) * Uměnovědná studia (Bc., PS, 3) * Žurnalistika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Andragogika (Mgr., PS, 2) * Anglická/Česká/Francouzská/Italská/Latinská/Německá/ 
Nizozemská/Polská/Ruská/Španělská/Ukrajinská filologie (Mgr., PS, 2) * Angličtina se zaměřením na tlumočení 
a překlad (Mgr., PS, 2) * Archeologie (Mgr., PS, 2) * Asijská studia (Mgr., PS, 2) * Divadelní studia (Mgr., PS, 2) 
* Ediční a nakladatelská praxe (Mgr., KS, 2) * Ekonomicko-manažerská studia (Mgr., PS, 2) * Evropská unie 
(Mgr., PS, 2) * Filmová studia (Mgr., PS, 2) * Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia (Mgr., PS, 2) * 
Filozofie (Mgr., PS, 2) * Historické vědy (Mgr., PS, 2) * Judaistika. Dějiny a kultura Židů (Mgr., PS, 2) * Kulturní 
antropologie (Mgr., PS, 2) * Mediální studia (Mgr., PS, 2) * Muzikologie (Mgr., PS, 2) * Obecná lingvistika (Mgr., 
PS, 2) * Obecná lingvistika a teorie komunikace (Mgr., PS, 2) * Odborná francouzština pro hospodářskou praxi 
(Mgr., PS, 2) * Politická analýza a strategie (Mgr., PS, 2) * Psychologie (Mgr., PS, KS, 2) * Religionistika (Mgr., 
PS, 2) * Ruština pro překladatele (Mgr., PS, 2) * Sociologie (Mgr., PS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Televizní a rozhlasová studia (Mgr., PS, 2) * Teorie a dějiny výtvarných umění (Mgr., PS, 2) * Ukrajinská 
filologie (Mgr., PS, 2) * Vládnutí a demokracie (Mgr., PS, 2) * War and Peace Studies (Mgr., PS, 2) AJ  
 
Lékařská fakulta (LF) 18 %  
 
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, www.lf.upol.cz  
 
Magisterské studium  
 
* Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) * Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)  
 
Pedagogická fakulta (PDF) 48,5 %  
 
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Anglický jazyk/Český jazyk a literatura/Hudební kultura/ Informační technologie/Matematika/Německý jazyk/ 
Přírodopis a environmentální výchova/ Společenské vědy/ Technika a praktické činnosti/Výchova ke 
zdraví/Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3) * Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 
(Bc., PS, KS, 3) * Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) * Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy 
(Bc., PS, KS, 3) * Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (Bc., PS, KS, 3) * Učitelství pro 
mateřské školy (Bc., PS, KS, 3) * Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) * 
Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3) * Vychovatelství a speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
* Logopedie (Mgr. PS, 5) * Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr., PS, KS, 5) * Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
a speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Edukace v kultuře (Mgr., PS, KS, 2) * Předškolní pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) * Řízení volnočasových aktivit 
(Mgr., PS, KS, 2) * Speciální pedagogika - dramaterapie (Mgr., PS, 2) * Speciální pedagogika - poradenství 
(Mgr., PS, KS, 2) * Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol  
 a střední školy (Mgr., PS, KS, 2) * Učitelství anglického jazyka/českého jazyka a literatury/ 
informatiky/matematiky/přírodopisu a environmentální výchovy/ výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol 
(Mgr., PS, KS, 2) * Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (Mgr., PS, 2) * Učitelství německého 
jazyka pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) * Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (Mgr., PS, 
KS, 2) * Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 
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2) * Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ (Mgr., PS, KS, 2) * Učitelství 
základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Právnická fakulta (PRF) 39,5 %  
 
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, www.pf.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Právo ve veřejné správě (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
* Právo (Mgr. PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Evropská studia se zaměřením na evropské právo (Mgr., PS, 2)  
 
Přírodovědecká fakulta (PŘF) 92,2 %  
 
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Aplikovaná chemie/fyzika/informatika/statistika (Bc., PS, KS, 3) * Bioanorganická chemie (Bc., PS, 3) * 
Biochemie (Bc., PS, 3) * Biofyzika (Bc., PS, 3) * Bioinformatika (Bc., PS, 3) * Biologie a ekologie (Bc., PS, 3) * 
Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/ Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání (Bc., PS, KS, 
3) * Bioorganická chemie a chemická biologie (Bc., PS, 3) * Biotechnologie a genové inženýrství (Bc., PS, 3) * 
Digitální a přístrojová optika (Bc., PS, 3) * Diskrétní matematika (Bc., PS, 3) * Ekologie a ochrana životního 
prostředí (Bc., PS, 3) * Environmentální geologie (Bc., PS, 3) * Informatika (Bc., PS, 3) * Chemie (Bc., PS, 3) * 
Matematika a její aplikace (Bc., PS, 3) * Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví 
(Bc., PS, 3) * Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (Bc., PS, 3) * Molekulární a buněčná biologie 
(Bc., PS, 3) * Nanomateriálová chemie (Bc., PS, 3) * Nanotechnologie (Bc., PS, 3) * Obecná fyzika a 
matematická fyzika (Bc., PS, 3) * Optika a optoelektronika (Bc., PS, 3) * Optometrie (Bc., PS, 3) * Přístrojová a 
počítačová fyzika (Bc., PS, 3) * Regionální geografie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Analytická chemie (Mgr., PS, 2) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Anorganická chemie (Mgr., PS, 2) * Aplikace matematiky v ekonomii (Mgr., PS, 2) * Aplikovaná 
fyzika/informatika (Mgr., PS, 2) * Bioorganická chemie (Mgr., PS, 2) * Biochemie (Mgr., PS, 2) * Biofyzika (Mgr., 
PS, 2) * Bioorganická chemie a chemická biologie (Mgr., PS, 2) * Botanika (Mgr., PS, 2) * Digitální a přístrojová 
optika (Mgr., PS, 2) * Diskrétní matematika (Mgr., PS, 2) * Ekologie a ochrana životního prostředí (Mgr., PS, 2) * 
Environmentální geologie (Mgr., PS, 2) * Experimentální biologie/Experimentální biologie rostlin (Mgr., PS, 2) * 
Fytopatologie (Mgr., PS, 2) * Fyzikální chemie (Mgr., PS, 2) * Geoinformatika (Mgr., PS, 2) * Hydrobiologie 
(Mgr., PS, 2) * Informatika (Mgr., PS, 2) * Matematika a její aplikace (Mgr., PS, 2) * Materiálová chemie (Mgr., 
PS, 2) * Mezinárodní rozvojová studia (Mgr., PS, 2) * Molekulární a buněčná biologie (Mgr., PS, 2) * Molekulární 
biofyzika (Mgr., PS, 2) * Nanotechnologie (Mgr., PS, 2) * Obecná fyzika a matematická fyzika (Mgr., PS, 2) * 
Ochrana a tvorba krajiny (Mgr., PS, 2) * Optika a optoelektronika (Mgr., PS, 2) * Optometrie (Mgr., PS, 2) * 
Organická chemie (Mgr., PS, 2) * Regionální geografie (Mgr., PS, 2) * Učitelství biologie/deskriptivní 
geometrie/fyziky/geografie/ chemie/informatiky/matematiky pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) * Zoologie (Mgr., 
PS, 2)  
 
Univerzita Pardubice (UPCE)  
 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz  
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Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) 82,5 %  
 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp  
 
Bakalářské studium  
 
B3709 Dopravní technologie a spoje (Bc., PS, KS, 3) B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3709 Dopravní inženýrství a spoje (Ing., PS, KS, 2) N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5)  
 
Fakulta ekonomicko-správní (FES) 78 %  
 
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes/  
 
Bakalářské studium  
 
* Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) * Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) * Hospodářská politika a 
veřejná správa (Bc., PS, KS, 3) * Informatika a systémové inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) * Hospodářská politika a veřejná správa (Ing., PS, KS, 2) i v AJ * 
Informatika a systémové inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 75 %  
 
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fei  
 
Bakalářské studium  
 
B2646 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, 3) B2612 Informační technologie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2612 Informační technologie (Ing., PS, 2) N2646 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta filozofická (FF) 77 %  
 
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff  
 
Bakalářské studium  
 
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3) B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3) B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) B6703 
Sociologie (Bc., PS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Anglická filologie (Mgr., PS, 2) N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2) N6703 
Sociologie (Mgr., PS, 2) N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, 2) N7503 Učitelství pro základní školy 
(Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta chemicko-technologická (FCHT) 100 %  
 
Studentská 573, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fcht  
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Bakalářské studium  
 
* Analýza biologických materiálů (Bc., PS, 3) B2829 Anorganické a polymerní materiály (Bc., PS, 3) * 
Ekonomika a management podniků chemického průmyslu (Bc., PS, 3) B2830 Farmakochemie a medicinální 
materiály (Bc., PS, 3) B2802 Chemie a technická chemie (Bc., PS, 3) * Chemie a technologie ochrany životního 
prostředí (Bc., PS, 3) B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, 3) B3441 Polygrafie (Bc., PS, 3) B2831 
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů (Bc., PS, 3) B3912 Speciální chemicko-biologické 
obory (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Analýza biologických materiálů (Ing., PS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
* Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2) * Ekonomika a management podniků 
chemického průmyslu (Ing., PS, 2) * Engineering of Energetics Materials (Ing., PS, 2) AJ N2807 Chemické a 
procesní inženýrství (Ing., PS, 2) N1407 Chemie (Ing., PS, 2) N2808 Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, 
2) N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 2) N3441 Polygrafie (Ing., PS, 2) N3912 Speciální chemicko-
biologické obory (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta restaurování (FR) 40,6 %  
 
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr  
 
Bakalářské studium  
 
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)  
 
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 82,2 %  
 
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fzs  
 
Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) B5345 Specializace ve 
zdravotnictví (Bc., PS, 3) B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, 2) N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)  
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)  
 
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz  
 
Fakulta aplikované informatiky (FAI) 73,2 %  
 
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
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Navazující magisterské studium  
 
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Fakulta humanitních studí (FHS) 50,6 %  
 
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7310 Filologie (Bc., PS, 3) i v AJ B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) 
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, KS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) 76,4 %  
 
Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3953 Bezpečnost společnosti (Bc., PS, 3) B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3) B3909 Procesní 
inženýrství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3953 Bezpečnost společnosti (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta managementu a ekonomiky (FAME) 46,9 %  
 
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) 
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) 
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta multimediálních komunikací (FMK) 26,3 %  
 
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3) B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3) 
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
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N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (MgA., 
PS, 2) N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)  
 
Fakulta technologická (FT) 77,6 %  
 
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2808 Chemie a technologie materiálů (Bc., PS, KS, 3) B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, KS, 3) 
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2808 Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 
KS, 2) N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma 
studia  
 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)  
 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz  
 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE) 76,1 %  
 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B4302 Veterinární hygiena a ekologie (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Magisterské studium  
 
M4302 Veterinární hygiena a ekologie (MVDr., PS, 6) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N4302 Veterinární hygiena a ekologie (Mgr., PS, 2) i v AJ  
 
Fakulta veterinárního lékařství (FVL) 28,2 %  
 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz  
 
Magisterské studium  
 
M4301 Veterinární lékařství (MVDr., PS, 6) i v AJ  
 
Farmaceutická fakulta (FAF) 58,5 %  
 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz  
 
Magisterské studium  
 
M5206 Farmacie (Mgr., PS, 5 ) i v AJ  
 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)  
 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz  
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Univerzitní studijní programy  
 
Bakalářské studium  
 
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3) B3942 Nanotechnologie (Bc., PS, 3) i v AJ B3943 Mechatronika (Bc., PS, KS, 3) i v 
AJ B3968 Aplikované vědy a technologie (Bc., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1701 Fyzika (Ing., PS, 2) N3942 Nanotechnologie (Ing., PS, 2) i v AJ N3943 Mechatronika (Ing., PS, KS, 2) i v 
AJ  
 
Ekonomická fakulta (EkF) 81,9 %  
 
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) v AJ – European Business Studies B6202 Hospodářská 
politika a správa (Bc., PS, KS, 3) v AJ – Finance B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Marketing and Business N6202 Hospodářská politika 
a správa (Ing., PS, KS, 2) v AJ – Finance, National Economy N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., 
PS, 2)  
 
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) 91,3 %  
 
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice, www.fbi.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Bc., PS, KS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 78 %  
 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3973 Automobilové elektronické systémy (Bc., PS, 3) i v AJ B2649 Elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3) i v AJ 
B2647 Informační a komunikační technologie (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B2660 Počítačové systémy pro průmysl 21. 
století (Bc., PS, 3) i v AJ B2648 Projektování elektrických zařízení (Bc., PS, KS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2649 Elektrotechnika (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N2647 Informační a komunikační technologie (Ing., PS, KS, 2) i v 
AJ N2661 Projektování elektrických systémů a technologií (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta materiálově-technologická (FMT) 89,2 %  
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(původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství) 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, 
www.fmt.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Bc., PS, KS, 3) B3923 Materiálové inženýrství (Bc., PS, KS, 
3) B2109 Metalurgické inženýrství (Bc., PS, KS, 3) B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Ing., PS, KS, 2) N3923 Materiálové inženýrství (Ing., PS, 
KS, 2) i v AJ N2109 Metalurgické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta stavební (FAST) 74,3 %  
 
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba, www.fast.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3502 Architektura a stavitelství (Bc., PS, 4) B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3502 Architektura a stavitelství (Ing. arch., PS, 2) i v AJ N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
 
Fakulta strojní (FS) 77,7 %  
 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3907 Energetika (Bc., KS, 3) i v AJ B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3) některé obory i v AJ B3712 
Technologie letecké dopravy (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3907 Energetika (Ing., KS, 2) N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) některé obory i v AJ  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia Hornicko-geologická fakulta (HGF) 92 %  
 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3646 Geodezie a kartografie (Bc., PS, KS, 3) B3646 Geodézie, kartografie a geoinformatika (Bc., PS, KS, 3) i 
v AJ B2110 Geologické inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B2111 Hornictví (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B2102 
Nerostné suroviny (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3646 Geodezie a kartografie (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N3654 Geodézie, kartografie a geoinformatika (Ing., PS, 
KS, 2) i v AJ N2110 Geologické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N2111 Hornictví (Ing., PS, KS, 2) i v AJ 
N2102 Nerostné suroviny (Ing., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)  
 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, www.vse.cz  
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Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) 54,8 %  
 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, f1.vse.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Bankovnictví a pojišťovnictví (Bc., PS, 3) * Finance (Bc., PS, 3) * Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc., PS, 
3) * Vzdělávání v ekonomických předmětech (Bc., PS, 3) * Zdanění a daňová politika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Bankovnictví a pojišťovnictví (Ing., PS, 2) * Finance (Ing., PS, 2) * Finance a oceňování podniku (Ing., PS, 2) * 
Finanční inženýrství (Ing., PS, 2) * Master in Finance and Accounting (Ing., PS, 2) AJ * Účetnictví a finanční 
řízení podniku (Ing., PS, 2) * Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy (Ing., PS, 2) * Zdanění a 
daňová politika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta informatiky a statistiky (FIS) 60 %  
 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fis.vse.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) B6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1802 Aplikovaná informatika (Ing., PS, DS, 2) i v AJ N6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Ing., PS, 2) i v 
AJ  
 
Fakulta managementu (FM) 96 %  
 
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) 64,2 %  
 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fmv.vse.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Cestovní ruch (Bc., PS, 3) * International and Diplomatic Studies (Bc., PS, 3) AJ * International Business (Bc., 
PS, 3) AJ * Manažer obchodu (Bc., KS, 3) * Mezinárodní obchod (Bc., PS, 3) * Mezinárodní studia a diplomacie 
(Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Cestovní ruch (Ing., PS, 2) * Economics of Globalisation and European Integration (Ing., PS, 2) AJ * Evropská 
ekonomická integrace (Ing., PS, 2) * International and Diplomatic Studies (Ing., PS, 2) AJ * International 
Business (Ing., PS, 2) AJ * Mezinárodní obchod (Ing., PS, 2) * Mezinárodní studia a diplomacie (Ing., PS, 2) * 
Podnikání a právo (Ing., PS, 2)  
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Fakulta podnikohospodářská (FP) 54,8 %  
 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, fph.vse.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3) i v AJ, RJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 2) i v AJ  
 
Národohospodářská fakulta (NF) 44,2 %  
 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, nf.vse.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6216 Ekonomie a hospodářská správa (Bc., PS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6216 Ekonomie a hospodářská správa (Ing., PS, 2) i v AJ  
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)  
 
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, www.vscht.cz  
 
Fakulta chemické technologie (FCHT) 74,2 %  
 
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fcht.vscht.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Bioinformatika a chemická informatika (Bc., PS, 3) * Chemie a chemické technologie (Bc., PS, 3) * Chemie a 
technologie materiálů (Bc., PS, 3) * Chemie biomateriálů pro medicínské využití (Bc., PS, 3) * Konzervování-
restaurování uměleckořemeslných děl (Bc., PS, 3) * Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3) * Technologie 
konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví (Bc., PS, 3) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název 
programu forma studia  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Bioinformatika a chemická informatika (Ing., PS, 2) * Chemické technologie (Ing., PS, 2) * Chemie (Ing., PS, 2) 
* Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, 2) i v AJ * Membrane Materials and Process Engineering (Ing., PS, 
2) v AJ * Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2) * Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního 
dědictví (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) 75,3 %  
 
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fchi.vscht.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Analytická a forenzní chemie (Bc., PS, 3) * Fyzikální a výpočetní chemie (Bc., PS, 3) * Chemické inženýrství a 
bioinženýrství (Bc., PS, 3) * Chemie (Bc., PS, 3) * Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství (Bc., PS, 
3)  
 
Navazující magisterské studium  
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* Analytická chemie (Ing., PS, 2) * Fyzikální chemie (Ing., PS, 2) * Chemické inženýrství a bioinženýrství (Ing., 
PS, 2) * Senzorika a kybernetika v chemii (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) 74,3 %  
 
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, fpbt.vscht.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Biochemie a biotechnologie (Bc., PS, 3) * Forenzní analýza a analýza potravin (Bc., PS, 3) * Technologie 
potravin (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Ing., PS, 2) * Biochemie a buněčná biologie (Ing., PS, 2) 
* Biotechnologie a bioinženýrství (Ing., PS, 2) * Forenzní analýza (Ing., PS, 2) * Chemie a analýza potravin a 
přírodních produktů (Ing., PS, 2) * Mikrobiologie a genové inženýrství (Ing., PS, 2) * Přírodní látky a léčiva (Ing., 
PS, 2) * Technologie potravin (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) 70,1 %  
 
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice, ftop.vscht.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Ekotoxikologie a environmentální analýza (Bc., PS, 3) * Energie a paliva (Bc., PS, 3) * Voda a prostředí (Bc., 
PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Energie a paliva (Ing., PS, 2) * Environmentální inženýrství a analýza (Ing., PS, 2) * Environmental Technology 
and Engineering (Ing., PS, 2) * Průmyslová ekologie a toxikologie (Ing., PS, 2) * Technologie vody (Ing., PS, 2)  
 
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 98,5 %  
 
Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (Bc., PS, KS, 3) B2347 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi 
(Bc., PS, 3) B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ * Finance a řízení (Bc., PS, KS, 3) B2612 
Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3) B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence 
(Bc., PS, KS, 3) B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., KS, 2)  
 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) 99,5 %  
 
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3708 Dopravní technologie a spoje (Bc., PS, KS, 3) B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, 
RJ B3609 Stavitelství (Bc., PS, KS, 4) i v AJ B2341 Strojírenství (Bc., PS, 3)  
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Navazující magisterské studium  
 
N3709 Dopravní technologie a spoje (Ing., PS, KS, 2) N3609 Stavitelství (Ing., PS, 1,5) i v AJ  
 
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP) 17,4 %  
 
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)  
 
Magisterské studium  
 
M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 6)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění (Mgr., PS, 2) N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2, 3) i v AJ  
 
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR)  
 
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz  
 
Fakulta architektury (FA) 44,3 %  
 
Pořičí 273/5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 4)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v AJ  
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 73,5 %  
 
Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.fekt.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
* Angličtina v elektrotechnice a informatice (Bc., PS, 3) * Audio inženýrství (Bc., PS, 3) * Automatizační a měřicí 
technika (Bc., PS, 3) * Biomedicínská technika a bioinformatika (Bc., PS, 3) * Elektronika a komunikační 
technologie (Bc., PS, KS, 3) i v AJ * Informační bezpečnost (Bc., PS, 3) * Mikroelektronika a technologie (Bc., 
PS, KS, 3) * Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetika (Bc., PS, 3) * Telekomunikační a informační 
systémy (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Audio inženýrství (Ing., PS, 2) * Biomedicínské a ekologické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) * Biomedicínské 
inženýrství a bioinformatika (Ing., PS, 2) * Elektroenergetika (Ing., PS, KS, 2) * Elektronika a sdělovací technika 
(Ing., PS, KS, 2) i v AJ * Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2) * Informační 
bezpečnost (Ing., PS, 2) * Kybernetika, automatizace a měření (Ing., PS, 2) * Mikroelektronika (Ing., PS, 2) * 
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (Ing., PS, 2) * Telekomunikační a informační technika (Ing., 
PS, KS, 2) i v AJ  



 
 

Plné znění zpráv  430 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 
Fakulta chemická (FCH) 72,5 %  
 
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2801 Chemie a chemické technologie (Bc., PS, KS, 3) B2820 Chemie a technologie materiálů (Bc., PS, KS, 3) 
B2805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí (Bc., PS, KS, 3) B2901 Chemie a technologie potravin 
(Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí (Ing., PS, KS, 2) N2901 Chemie a technologie 
potravin (Ing., PS, KS, 2) N2801 Chemie pro medicínské aplikace (Ing., PS, KS, 2) N2820 Chemie, technologie 
a vlastnosti materiálů (Ing., PS, KS, 2) N2806 Spotřební chemie (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta informačních technologií (FIT) 50,2 %  
 
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2646 Informační technologie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2646 Informační technologie (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta podnikatelská (FP) 76,9 %  
 
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3) i v AJ * Ekonomika podniku (Bc., PS, 3) * Procesní management 
(Bc., PS, 3) B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) * European Business and Finance (Ing., PS, 2) AJ * 
Mezinárodní ekonomika a obchod (Ing., PS, 2) N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta stavební (FAST) 97,2 %  
 
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3503 Architektura pozemních staveb (Bc., PS, 4) B3646 Geodézie a kartografie (Bc., PS, KS, 3) B3647 
Městské inženýrství (Bc., PS, 4) B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3504 Achitektura a rozvoj sídel (Ing. arch., PS, 2) N3646 Geodézie a kartografie (Ing., PS, 2) N3656 Městské 
inženýrství (Ing., PS, 1,5) N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5) i v AJ  
 
Fakulta strojního inženýrství (FSI) 80,4 %  
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Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.fme.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3901 Aplikované vědy v inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ * Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (Bc., PS, 
3) * Matematické inženýrství (Bc., PS, 3) * Průmyslový design ve strojírenství (Bc., PS, 3) * Stavba strojů a 
zařízení (Bc., PS, KS, 3) * Strojírenská technologie (Bc., PS, KS, 3) B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3) i v AJ, 
NJ * Výrobní technika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3901 Aplikované vědy v inženýrství (Ing., PS, KS, 2) * Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (Ing., PS, 2) 
N2345 Industrial Engineering (Ing., PS, 2) AJ N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N2344 Výrobní 
systémy (Ing., PS, 2) i v NJ  
 
Fakulta výtvarných umění (FVU) 21 %  
 
Údolní 244/53, 602 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v AJ  
 
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)  
 
Purkyňova 464/118, budova 01, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi*  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Expertní inženýrství v dopravě (Ing., PS, 2) * Realitní inženýrství (Ing., PS, 2) * Řízení rizik technických a 
ekonomických systémů (Ing., PS, 2)  
 
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)  
 
Univerzitní ul. 2732/8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz  
 
Fakulta aplikovaných věd (FAV) 92,5 %  
 
Technická 8, 301 00 Plzeň, www.fav.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B3918 Aplikované vědy a informatika (Bc., PS, 3) B3602 Geomatika (Bc., PS, 3) B3902 Inženýrská informatika 
(Bc., PS, 3) * Matematika a finanční studia (Bc., PS, 3) * Matematika a její aplikace (Bc., PS, 3) B3947 
Počítačové modelování v technice (Bc., PS, 3) B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, 4)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3918 Aplikované vědy a informatika (Ing., PS, KS, 2) N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 2) N3902 Inženýrská 
informatika (Ing., PS, KS, 2) N1101 Matematika (Ing., PS, KS, 2) * Matematika a finanční studia (Ing., PS, 2) * 
Matematika a její aplikace (Ing., PS, 2) N3955 Počítačové modelování v inženýrství (Ing., PS, 2) N3607 
Stavební inženýrství (Ing., PS, 1,5) * Územní plánování (Ing., PS, 2)  
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Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) 43,8 %  
 
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B8208 Design (BcA., PS, 3) B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8208 Design (MgA., PS, 3) N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 3)  
 
Fakulta ekonomická (FEK) 56,8 %  
 
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, fek.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) B1301 Geografie (Bc., PS, 3) B6209 Systémové inženýrství 
a informatika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta elektrotechnická (FEL) 89,1 %  
 
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, fel.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2644 Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3) B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2644 Aplikovaná elektrotechnika (Ing., KS, 3) N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2)  
 
Fakulta filozofická (FF) 75,1 %  
 
Jungmannova 1, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B1512 Antropologie (Bc., PS, KS, 3) B7109 Archeologie (Bc., PS, 3) B7310 Filologie (Bc., PS, 3) B6101 
Filozofie (Bc., PS, 3) B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3) B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3) B6702 
Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3) B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1512 Antropologie (Mgr., PS, 2) N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2) N6107 
Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2) N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2) N6701 Politologie (Mgr., 
PS, 2) N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta pedagogická (FPE) 77 %  
 
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň, www.fpe.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
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B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B1001 Přírodovědná studia (Bc., PS, KS, 3) B7507 
Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3) B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7401 Pedagogika pohybové prevence (Mgr., PS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) N7503 
Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia Fakulta právnická (FPR) 71,3 %  
 
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6804 Právní specializace (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
* Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Veřejná správa (Mgr., PS, 2)  
 
Fakulta strojní (FST) 85,3 %  
 
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B2341 Strojírenství (Bc., PS, 3) B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)  
 
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 64,7 %  
 
Husova 11, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3) B5345 Specializace ve 
zdravotnictví (Bc., PS, 3, KS)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., KS, 2)  
 
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY Policejní akademie České republiky (PAČR)  
 
Lhotecká 559/7 P. O. Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz  
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Fakulta bezpečnostně právní (FBP)  
 
Lhotecká 559/7 P. O. Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6806 Bezpečnostně právní studia (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Fakulta bezpečnostního managementu (FBMI)  
 
Lhotecká 559/7 P. O. Box 54, 143 01 Praha 4, www.polac.cz  
 
Bakalářské studium  
 
B6807 Veřejná správa (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Univerzita obrany (UO)  
 
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz  
 
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)  
 
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl  
 
Magisterské studium  
 
* Řízení a použití ozbrojených sil (Mgr., PS, 5)  
 
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)  
 
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz  
 
Bakalářské studium  
 
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
 
M5209 Vojenská farmacie (Mgr., PS, 5) M5133 Vojenské všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) M5134 Vojenské 
zubní lékařství (MDDr., PS, 5)  
 
Fakulta vojenských technologií (FVT)  
 
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt  
 
Bakalářské studium  
 
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost (Bc., PS, 3)  
 
Magisterské studium  
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* Kybernetická bezpečnost (Ing., PS, 5) * Vojenské technologie – elektrotechnické (Ing., PS, 5) * Vojenské 
technologie – strojní (Ing., PS, 5)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost (Ing., PS, 2) N3926 Vojenské technologie (Ing., KS, 2)  
 
SOUKROMÉ VŠ Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. (VŠPSV) 
97,1 %  
 
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, 19 900 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)  
 
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING) 74,6 %  
 
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz, Bc. 40 000 Kč/rok, nMgr. 50 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)  
 
AKCENT College s.r.o., (AC) 75 %  
 
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz, 55 000 Kč/rok (jednorázová platba)  
 
Bakalářské studium  
 
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma 
studia  
 
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ) 100 %  
 
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu Bc. 450 000 Kč, nMgr. 330 000 Kč, cena za celý program  
 
Bakalářské studium  
 
B6218 Business Administration (Bc., PS, 3) AJ B6107 Humanities (Bc., PS, 3) AJ B6739 Humanities and Social 
Sciences (Bc., PS, 3) AJ B6702 International Relations (Bc., PS, 3) AJ B7202 Media and Communication 
Studies (Bc., PS, 3) AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6227 Business and Law in International Markets (Mgr., PS, 2) AJ N6107 Humanities (Mgr., PS, 2) AJ N6704 
International Relations and Diplomacy (Mgr., PS, KS, 2) AJ  
 
Archip s.r.o. (ARCHIP) 66,7 %  
 
Poupětova 3 (DOX+), 170 00 Praha 7, www.archip.eu 45 - 90 000 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
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B3505 Architecture (Bc., PS, 3) AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3505 Architecture and Urbanism (Mgr., PS, 2) AJ  
 
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (ADI) 97 %  
 
Slezská 68, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, www.adi.cz 79 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
 
Bakalářské studium  
 
B8206 Výtvarná tvorba a umělecký provoz (BcA., PS, 3) i v AJ  
 
B. I. B. S., a.s. (BIBS)  
 
Lidická 81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, 45 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)  
 
CEVRO Institut, z.ú. (CEVRO) 75 %  
 
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1– Nové Město, www.cevroinstitut.cz Bc. 22 500 - 28 500 Kč/semestr, nMgr. 26 
500 - 31 500 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3) B6804 Právní 
specializace (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6807 Philosophy, Politics, Economics (Mgr., PS, KS, 2) AJ N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2) N6812 
Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2) N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.  
(FAMO) 83,7 %  
 
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz, 63 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
 
Bakalářské studium  
 
B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3)i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (MgA., PS, 2)i v AJ  
 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) 99,5 %  
 
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz 40 - 55 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
 
Bakalářské studium  
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* Anglophone Studies (Bc., PS, KS, 3) AJ * Bezpečnostní studia (Bc., PS, 3) B6702 Humanitní studia (Bc., PS, 
3) * Humanitní studia (Bc., PS, 3) B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3) * Mediální studia (Bc., 
PS, KS, 3) B6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc., PS, 3) i v AJ * Mezinárodní vztahy (Bc., PS, KS, 3) i v 
AJ B6701 Politologie (Bc., PS, 3) B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3) * Veřejná správa (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium * Asijská studia (Mgr., PS, KS, 2) * Evropská studia a veřejná správa (Mgr., PS, 
KS, 2) N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2) * Mediální studia (Mgr., PS, KS, 2) N6210 
Mezinárodní ekonomické vztahy (Ing., PS, KS, 2) i v AJ N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, KS, 2) i 
v AJ * Mezinárodní vztahy a evropská studia (Mgr., PS, KS, 2) i v AJ N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2) * 
Politologie (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO) 67,8 %  
 
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz Bc. 35 - 40 000 Kč/rok, nMgr. 40 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) * Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)  
 
NEWTON College, a.s. (NC) 99,8 %  
 
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz Bc. 49 - 85 000 Kč/rok, nMgr. 59 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.  
(PVŠPS) 67 %  
 
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje, www.pvsps.cz 25 500 - 29 700 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3) B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7701 Psychologie (Mgr., PS, 2) N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠEZ) 100 %  
 
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz 6 900 - 22 000 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)  
 
ŠKODA AUTO vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ) 100 %  
 
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, www.savs.cz Bc. 28 000 Kč/semestr, nMgr. 32 000 Kč/sem., obory v 
AJ 2 250 - 2 450 EUR/sem.  
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Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v AJ  
 
Unicorn College s.r.o. (UC) 98,9 %  
 
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, www.unicorncollege.cz 40 - 86 000 Kč/rok, v AJ 6 000 EUR/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Aplikovaná ekonomie a analýza dat (ing., PS, 2)  
 
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP) 100 %  
 
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, informace na webu školy  
 
Bakalářské studium  
 
B7204 Applied Social Sciences (Bc., PS, 3) AJ B6208 Economics and Management (Bc., PS, 3) AJ B6210 
International Economic Relations (Bc., PS, 3) AJ B7701 Psychology (Bc., PS, 3) AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7701 Psychology (Mgr., PS, 2) AJ  
 
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) 100 %  
 
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz Bc. 20 - 25 000 Kč/semestr, v AJ 29 000 Kč/semestr, nMgr. 25 000 
Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B8203 Dramatická umění (Bc., PS, KS, 3) B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)i v AJ * 
Mezinárodní vztahy a diplomacie (Bc., PS, KS, 3) B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3) * Resocializační a 
penitenciární pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)i v AJ B7506 
Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (VŠAPS) 71,7 %  
 
Akademická 409, 411 55 Terezín, www.vsaps.cz, 24 900 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)  
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Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM) 100 %  
 
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, 30 - 60 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)i v AJ  
 
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.  
(VŠERS) 100 %  
 
Žižkova tř. 4, 370 01 České Budějovice, www.vsers.cz 20 490 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6809 Bezpečnostně právní činnost (Bc., PS, KS, 3) B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)  
 
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (VŠFS) 100 %  
 
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz Bc. 52 - 56 000 Kč/rok, v AJ 70 - 74 000 Kč/rok, nMgr. 55 - 58 000 
Kč/rok, v AJ 72 - 75 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B1801 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3) B6208 
Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v AJ B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) B6804 
Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N1801 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, KS, 2) N6806 Bezpečnostně právní studia (Mgr., PS, KS, 2) N6208 
Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)i v AJ N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) N6804 
Právní specializace (Mgr., PS, KS, 2) Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH) 100 %  
 
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz Bc. 20 - 32 500 Kč/semestr, nMgr. 27 500 - 32 500 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
* Hospitality Management (Bc., PS, 3) AJ * Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
* Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (Ing., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (VŠKK) 94,4 %  
 
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz 29 - 45 000 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
* Kreativní marketing a komunikace (Bc., PS, 3) B8219 Literární tvorba (Bc., PS, 3) B8219 Vizuální tvorba (Bc., 
PS, 3)  
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Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG) 99,2 %  
 
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov, www.vslg.cz Bc. 19 500 - 20 000 Kč/semestr, nMgr. 21 000 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B1041P040001* Logistika (Bc., PS, KS, 3) B3713 Logistika (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3713 Logistika (Ing., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) 100 %  
 
U Santošky 17, 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz Bc. 30 - 32 000 Kč/semestr, nMgr. 26 500 - 28 000 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6738 Mezinárodní a veřejné vztahy (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6738 Mezinárodní a veřejné vztahy (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH) 100 %  
 
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz 36 600 - 45 000 Kč/rok při jednorázové platbě  
 
Bakalářské studium  
 
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, KS, 3)  
 
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO) 87 %  
 
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, www.vso.cz Bc. 22 500 Kč/semestr, nMgr. 25 000 Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B3707 Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3) B3707 Letový provoz (Bc., PS, 3) B6702 
Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3)i v AJ  
 
Navazující magisterské studium  
 
N3707 Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2) N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Ing., PS, 
KS, 2)  
 
Vysoká škola, fakulta, kontakt kód název programu forma studia  
 
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (VŠPP) 99,3 %  
 
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz Bc. 17 900 - 22 900 Kč/semestr, nMgr. 22 900 - 27 900 
Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) * Marketingové komunikace (Bc., PS, KS, 3) B6804 Právní 
specializace (Bc., PS, KS, 3)  
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Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) * Marketingové komunikace (Mgr., PS, KS, 2) N6812 
Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. (AMBIS) 80,5 %  
 
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, www.ambis.cz Bc. 21 900 - 24 900 Kč/semestr, nMgr. 25 900 
Kč/semestr  
 
Bakalářské studium  
 
B6215 Bankovnictví (Bc., PS, KS, 3) B6813 Bezpečnostní management v regionech (Bc., PS, KS, 3) B6208 
Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) N6214 Regionální rozvoj (Ing., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (VŠSS) 71,1 %  
 
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov, www.vsss.cz 19 900 - 32 900 Kč/rok při jednorázové platbě  
 
Bakalářské studium  
 
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)  
 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (VŠTVS PALESTRA) 100 %  
 
Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 - Kbely, vstvs.palestra.cz Bc. 49 500 - 58 000 Kč/rok, nMgr. 53 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)  
 
Navazující magisterské studium  
 
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2)  
 
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ) 99,2 %  
 
Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz 34 - 56 000 Kč/rok  
 
Bakalářské studium  
 
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)  
 
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy 
 

Před 50 léty se upálil vlastenec Jan Palach 
12.1.2019    Magazín Práva    str. 20    Historie 

    Milan Koukal         

Kalendář roku 1969 ukazuje čtvrtek 16. ledna. Ve čtyři hodiny odpoledne u kašny poblíž Národního muzea v 
Praze náhle vyšlehne velký plamen. Rychle se pohybuje ke křižovatce u Domu potravin. To už z budky 
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výhybkáře tramvají vybíhá muž a zimníkem se snaží oheň zadusit. Hořící lidskou pochodní je dvacetiletý 
student Jan Palach. Od oněch ožehavých okamžiků uplyne za pár dnů právě půl století.  
 
Jan Palach se narodil v pražském soukromém sanatoriu 11. 8. 1948. Dětství a mládí však prožil v městysi 
Všetaty na Mělnicku. Jeho otec Josef zde měl malou cukrářskou dílnu s obchodem. V neradostných dobách po 
roce 1950 ho postihl „hon na živnostníky“. Pracoval pak jako dělník v podniku Mlýny a pekárny. Maminka Libuše 
prodávala ve stánku RaJ na všetatském nádraží. Do rodiny ještě patřil bratr Jiří, jenž byl o sedm let starší než 
Jan. Rodiče milovali ochotnické divadlo, jako někdejší sokolové vychovávali k vlastenectví oba potomky. Ti si 
nejraději hrávali na husity. Malý Jan rád představoval Jana Husa, jehož život pro pravdu skončil v plamenech.  
 Jako blesk z čistého nebe rodinnou pohodu zasáhl smrtící srdeční infarkt otce v roce 1962. Janovi tehdy 
bylo pouhých 14 let. Soustředila se na něj pozornost maminky. Miloval ji, ačkoli se časem domníval, že svou 
péči přehání, když mu třeba občas otevírala poštu.  
 
Mamince nepomohla ani KSČ  
 
Nadaný hoch začal v roce 1963 studovat Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) v Mělníku. Zde byl 
shodou okolností ředitelem můj pozdější tchán prof. Bohuslav Venhoda. Od něj jsem se dozvěděl: „Honzík byl 
hloubavý. Měl rád zeměpis, dějepis a kupodivu občanskou výchovu. V jejích hodinách vystupoval jako 
vlastenec. Byl to nebojsa, rád vášnivě diskutoval, nastoloval různé aktuální problémy. Občas však působil jako 
snílek, ostatně jako mnozí mladí. Výborně hrál šachy. Četl historické a dobrodružné romány. Velmi nadaný 
student u nás úspěšně maturoval v roce 1966.“  
 Podal si přihlášku na Filozofickou fakultu UK. Ačkoli přijímací zkoušky úspěšně složil, nepřijali ho. 
Důvod? Živnostenský původ. Co na tom, že tatínek živnostníkem dávno nebyl. Dokonce už ani nežil. 
Nepomohlo ani to, že maminka vstoupila do KSČ, aby děti mohly studovat.  
 Jistou „náplastí“ bylo přijetí na Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomie zemědělství. Tam na jaře 
roku 1968 Jan spoluzakládal Akademickou radu studentů. Bylo to v období pražského jara, plného nadějí. 
Tehdy se velmi aktivně účastnil mnoha setkání a mítinků. Navíc se mu na druhý pokus po zkouškách podařilo 
přestoupit na Filozofickou fakultu UK, rovnou do 2. ročníku. Zaměřil se na obor politická ekonomie a historie. 
Přišla však „bratrská pomoc Sovětského svazu“ v srpnu 1968. S okupací se nechtěl smířit. Účastnil se mnoha 
studentských protiakcí včetně velké studentské stávky v listopadu 1968 proti okupantům a jejich tuzemským 
pomahačům.  
 
Chtěl obsadit Československý rozhlas  
 
Studentskému vůdci na FF UK Lubomíru (Luboši) Holečkovi předložil počátkem ledna roku 1969 svůj radikální 
plán: Dobře organizovaná skupina studentů obsadí Československý rozhlas a odvysílá výzvu ke generální 
stávce. Odpovědi se však nedočkal. Přemýšlel tedy dál, jak by vyburcoval veřejnost k odporu proti okupaci. 
Bratr Jiří tvrdil, že však nic takového doma nenaznačoval. Jan se nejspíš inspiroval buddhistickými mnichy, kteří 
tenkrát v Jižním Vietnamu sebeupalováním protestovali proti své diskriminaci.  
 S pomocí střípků výpovědí očitých svědků a dokumentů se mi podařilo sestavit pestrobarevnou mozaiku 
posledních dnů Janova života: na Štědrý den se zúčastnil půlnoční mše v katolickém kostele, kam kdysi 
chodíval i tatínek-katolík. O den později s maminkou přišel na evangelickou Večeři páně. Tam se s ním setkal 
neratovický farář Jakub Schwarz Trojan. Vzpomínal: „Jan měl zvláštní tvář, která vyzařovala něco 
mimořádného. Byl dost bledý. Při loučení mi řekl, že by církve měly něco dělat v situaci, ve které jsme byli.“  
 Do kostela se Jan dostal opět 15. ledna při pohřbu svého strýce v Libiši u Neratovic. Tam také naposled 
viděl bratra Jirku, jenž se oženil a žil v Kamenickém Šenově. O den později odjel do Prahy na spořilovskou 
studentskou kolej. Kolem osmé hodiny zde na kus papíru psal koncept dopisu. Původně žádal, aby ze svých 
významných funkcí odstoupili politici, kteří spolupracují se sovětskými interventy. Vadila mu mj. dezinformační 
tiskovina „Zprávy“, kterou neumělou češtinou připravovali sovětští okupanti.  
 
Bolest mírnil éterem  
 
Na psacím stroji pak naklepal červenou páskou čtyři téměř stejné dopisy. Adresoval je studentskému vůdci 
Luboši Holečkovi, svému spolužákovi z VŠE Ladislavu Žižkovi a Svazu československých spisovatelů. Poslední 
obálku vložil do aktovky, se kterou kolem jedenácté odešel z koleje. Zakoupil poštovní známky a tři dopisy 
vhodil do schránky.  
 Mezi 11.00–12.30 v ulici Na Poříčí v prodejně Domácí potřeby koupil dvě pomenší plastové nádoby. Ty 
čerpadlář Antonín Chaloupka na tehdejší benzinové stanici v Opletalově ulici naplnil hořlavinou. Potom už 
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zbývalo pouhých několik set metrů k rampě Národního muzea. Na frekventované místo v horní části 
Václavského náměstí. Přes zábradlí přehodil zimní kabát, pod něj dal aktovku.  
 Vytáhl lahvičku s éterem a párkrát vdechl. Polil se benzinem a škrtl zápalkou. Dvaapadesátiletý očitý 
svědek Rudolf Hruška: „Několikrát si sáhl na hruď rukama, které mu hořely. Potom se rozběhl a přeskočil přes 
zábradlí oddělující chodník od vozovky. Proběhl mezi dvěma zaparkovanými auty. Plameny byly jasně 
oranžové, bez dýmu.“  
 Po uhašení trhaně řekl vyděšené účetní Martě Indrové, že u kašny má tašku a v ní dopis, a aby byl 
přečten. Žena obálku našla, napůl rozlepenou. To už na místo činu za kvílení sirén přijeli policisté, hasiči, 
zdravotníci. Za 20 minut by nikdo z chodců nepoznal, že tady došlo k neobvyklé lidské tragédii.  
 
Šanci neměli ani tajní policisté  
 
Její hlavní aktér byl v oněch okamžicích na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie v nedaleké Legerově 
ulici. Utrpěl bolestivé popáleniny na 85 % těla! Primářka MUDr. Jarmila Doležalová odmítla přístup desítkám 
našich i zahraničních novinářů. Nepotěšila ani tajné policisty, kteří si mysleli, že studenta vyslechnou. Chtěli 
hlavně zjistit, kdo má být další „pochodní“. Proto mjr. Brož, jak se jí představil, alespoň umístil pod lůžko 
magnetofon. Připustila jen přítomnost psychiatrů.  
 Ošetřujícím lékařem se stal MUDr. Radko Vrabec. O zdravotním stavu informoval veřejnost 
prostřednictvím televizního vysílání. Věděl, že hrdinovi zbývá jen několik dnů života. Cítil odpovědnost za situaci 
mimo kliniku. Přiznal: „To stačilo otevřít okno a říci, že Palach umírá. Hned mohlo dojít k nějakému krveprolití.“  
 Za svoji důležitou povinnost MUDr. Doležalová považovala co nejdříve o situaci informovat Janovy 
blízké. Do bytu bratra Jiřího přišel vrátný z blízké továrny, kde měl pevnou telefonní linku. Sdělil mu, aby v pět 
odpoledne přišel k telefonu. Budou mu prý volat z Prahy. Z oddělení popálenin Jiřího požádali, aby tam přijel. 
Více mu sdělí na místě. Spěchal na nádraží. V tamější čekárně hrál rozhlas po drátě. Náhle přerušil vysílání a 
oznámil zvláštní zprávu: „V Praze se zapálil student filozofické fakulty J. P.“ Dal si vše do souvislostí. Ovšem 
žádný vlak ani autobus do Prahy už nejel. Nakonec cestu ze severních Čech vyřešil taxíkem. Jiří s manželkou 
dorazili do nemocnice skoro v hodině duchů. Sdělili jim, že více se dozvědí až ráno. Po telefonické výzvě se na 
stejnou adresu vypravila také maminka. Ve vlaku měl cestující noviny. V nich uviděla fotografii svého syna. Když 
si přečetla zprávu, zoufale se rozplakala. V nemocnici se pak setkala s Jiřím. Společně přišli k Janovu lůžku. Byl 
to příšerný pohled na ohořelé torzo! Oba vzápětí dočasně skončili v péči místních psychiatrů. Janův stav se 
zhoršoval. Vše v oné rozjitřené době s napětím sledoval celý národ, ale i lidé v zahraničí. MUDr. Vrabec 
prostřednictvím hlasatelky ČST Kamily Moučkové vyhledal studentku FF UK Evu Bednárikovou. S ní chtěl 
pacient naléhavě mluvit, stejně jako s Lubošem Holečkem. Přerývaný rozhovor se uskutečnil v neděli 19. ledna, 
pouhých pár hodin před Janovým skonem. Těžce vyslovovaná slova zaznamenala do deníku zdravotní sestra 
Svatava Pinkasová. Jan Palach nechtěl další oběti, umíral s pocitem, že splnil svoji povinnost a probudil národ k 
odporu.  
 
Jaroslav Seifert: Nikdo nesmí zůstat sám  
 
Nad Prahou jako Damoklův meč visela nejen hrozba dalších upálených studentů, ale zejména nebezpečí 
tvrdého zásahu okupační armády. Vláda se snažila případné Palachovy následovníky odradit prostřednictvím 
známých osobností. Básník Jaroslav Seifert mj. vyzýval: „Nikdo nesmí zůstat sám, ani vy, studenti, kteří jste se 
rozhodli k nejzoufalejšímu činu. Nesmíte mít pocit, že není jiná cesta, než kterou jste zvolili…“  
 V noci před smrtí ošetřovatelka Zdeňka Kmuníčková na kazetový magnetofon zaznamenala Janovo 
přiznání, že k tomu, aby se zapálil, potřeboval mít vztek: „Na protest proti všemu, co se tady děje. Proti 
nesvobodě slova a tisku. Říkejte to všem!“  
 Oficiální zpráva: „Dnes 19. ledna 1969 v 15.30 student Jan Palach zemřel. I přes veškerou péči a snahu 
lékařů neodolal popáleninám třetího stupně na 85 % těla. Jan Palach zemřel v pokoji. Nejvyšší státní 
představitelé v čele s prezidentem Ludvíkem Svobodou zaslali soustrastný telegram rodině zemřelého.“ Do 
Všetat 19. ledna směřovaly kondolence ještě činných „mužů pražského jara“ – Svobody, Dubčeka, 
Smrkovského, Černíka. Tehdejší oficiální stanovisko: „Položil svůj život z čisté a zářné lásky k vlasti a za její 
šťastnou budoucnost.“  
 Zato mrazivý vzkaz přišel z Moskvy: Generální tajemník ÚV KSSS L. I. Brežněv varoval, že události po 
Palachově smrti nabírají nebezpečný politický charakter. Proto žádal naše nejvyšší politické představitele, aby 
rázně zajistili klid.  
 
Natáčeli chladného nebožtíka  
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Na scéně se objevil mladý student dokumentaristiky na Filmové a televizní fakultě AMU Dobroslav Zborník. Od 
něj jsem se dozvěděl: „Se souhlasem rektora FAMU A. M. Brousila jsem začal natáčet reakce lidí v ulicích 
Prahy. Čisté bylo jednání primářky MUDr. Jarmily Doležalové, která nás přijala na Klinice plastické chirurgie a 
popálenin v Legerově ulici. Byla tma, tíživé ticho, jako by se zde nic nedělo… Vtom přítmí vstupní haly prořízly 
paprsky reflektorů automobilu, který prudce zastavil. Otočím se a vidím nákladní pohřební vůz. Vyskočil z něho 
člověk a zazvonil. Primářka pootevřela dveře a halou zazněla věta: Jedem pro toho Palacha, kde ho máte? Teď 
nám ho odvezou a nenatočíme nic, pomyslel jsem si. Primářka však rázně odpověděla: Tady už žádný Palach 
není, přijeli jste pozdě! Zamkla dveře a tajemný pohřebák odjel. Vnucovala se myšlenka, kdo byli ti pánové a co 
by se stalo, kdyby Jana odvezli. Byl by vůbec pohřben?  
Primářka nám dovolila natočit prostory, kde Jan poslední dny ležel. Navrhla další postup: Toto si oblečte a 
chlapci vás odvezou sanitou za Janem. Chlapci, studenti lékařské fakulty, nám půjčili bílé pláště a kalhoty. 
Sanitkou jsme vyrazili do temných pražských ulic. Zastavili jsme na Albertově před Ústavem soudního lékařství 
UK. Postarší vrátný našim průvodcům ochotně otevřel, a nakonec nás chodbami ozářenými zeleným světlem 
odvedl k lednicím.  
 V jedné z nich ležel na pojízdném vozíku Jan přikrytý státní vlajkou a s bílými karafiáty na hrudi. Jeho 
tvář byla tmavá, vyrovnaná jakoby s úsměvem na oteklých rtech. Kolem jsme viděli pár desítek mrtvých 
voskového vzhledu. Vyvezli jsme Jana ven a pořídili několik záběrů.  
Tenkrát jsem nechápal, proč měl Jan okolo tváře pruh z vaty, který ji lemoval. Vysvětlení mi po letech podal 
akademický sochař Olbram Zoubek. Zhotovil ho jako podklad pro sejmutí posmrtné masky. Odlitek v pozitivu 
vytvořil ještě tu noc a dal ho stávkujícím studentům na rampu Národního muzea, kde byl vystaven až do Janova 
pohřbu. Další předal Janově mamince a na filozofickou fakultu.“  
 
Pomáhal i budoucí kardinál Tomášek  
 
Hlavní postavou při přípravě pohřbu se stal zkušený tajemník Svazu vysokoškolského studentstva Čech a 
Moravy Petr Josef Vilímek. Prozřetelně uzavřel dohodu s mjr. Ticháčkem, šéfem Sboru národní bezpečnosti 
(SNB) v Praze, že situaci zvládnou studenti sami. Tak vznikl systém studentské policie na ochranu studentů a 
zajištění pořádku vůbec.  
 Dobroslav Zborník: „Zatímco zástupci studentů jednali se členy vlády a diskutovali na fakultách, Petr 
Vilímek mi dal povolení k natáčení. Byl to on, který zajistil Janovi dubovou rakev s cínovým vnitřkem jako 
šlechtici. U Olbrama Zoubka objednal náhrobek. Petrův švagr zakoupil na brněnském veletrhu sanitu značky 
Mercedes Benz. Z ní úpravou a přelakováním vznikl pohřební vůz doprovázející Jana na cestě poslední.“  
 Petr Vilímek chtěl, aby Palacha pohřbili na Vyšehradském hřbitově – jako mnoho významných 
osobností. Navštívil tedy svého zpovědníka a rádce – biskupa Františka Tomáška. Tento pozdější kardinál mu 
však oznámil, že uvedené pohřebiště nepatří církvi, ale ministerstvu kultury. Ochotně večer zatelefonoval 
ministrovi. Na druhé straně linky se však prý ozvalo: „Nikdy! Palach je sebevrah a husita. Maximálně bude hrob 
na Olšanech!“  
 
Za slzy se nikdo nestyděl  
 
Již 20. ledna v poklidu prošlo několik desítek tisíc smutných lidí z Václavského náměstí k budově filozofické 
fakulty na tehdejším náměstí Krasnoarmejců, které studenti spontánně přejmenovali na náměstí Jana Palacha. 
Poslední rozloučení se konalo v sobotu 25. ledna 1969 v Karolinu. Tam byla již od pátku vystavena rakev s 
Janovými ostatky. Úctu mu přišly vyjádřit tisíce mužů, žen i dětí. Vlastní obřad začal v poledne. V hlavním 
projevu rektor UK Oldřich Starý zdůraznil, že cesta v budoucnu bude trnitá a že studenti jednou převezmou 
vládu věcí svých.  
 Rakev potom přenesli do pohřebního vozu, za kterým se řadil předlouhý průvod. Za hlasitého vyzvánění 
zvonů se vydal z Ovocného trhu Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, poté na náměstí Jana Palacha. Trasu 
lemovalo 200 000 dojatých lidí. Za slzy se nestyděli ani chlapi.  
 Rozloučení na Olšanských hřbitovech se zúčastnili už jen blízcí, pozvaní hosté a novináři. Nad hrobem 
promluvil farář Jakub Schwarz Trojan, do jehož evangelického sboru zesnulý patřil. Uvedl mj.: „V tomto 
cynickém století, v němž nás často děsí druzí, a my opět děsíme je, a v němž se mnohdy lekáme, jak jsme 
všichni vnitřně malí, Jan nás při vedl k tomu, abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi: Co 
jsem udělal já pro druhé? Jaké je moje srdce? Za čím jdu? Čemu sloužím? Co je pro mne nejvyšší životní 
hodnotou?“ Tryzny se konaly na mnoha místech po celé vlasti.  
 
Hrdina „vstal z mrtvých“  
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Po sametové revoluci jsem jako novinář působil v našem nejčtenějším týdeníku. Do redakce nečekaně zavítal 
statný muž. Představil se jako Petr Josef Vilímek. Ano, byl to hlavní organizátor Palachova pohřbu, potomek 
slavných vydavatelů oblíbených knížek.  
 Důvod své návštěvy uvedl poněkud podivně: „Jako malé děcko jsem si rád hrával s malým zrzavým 
hošíkem.“ No, a co má být? „Z toho chlapečka vyrostl náš prezident Václav Havel. Pořád omílá, že pravda a 
láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Nějak to však nevychází, pokud jde o Honzíka Palacha, na jehož světlé 
památce se pořád přiživují různí prospěcháři.“  
 To byla hozená rukavice. Zrovna se blížilo výročí upálení. Od roku 1989 ve Všetatech působí nezisková 
organizace Společnost Jana Palacha, která každoročně pořádá důstojnou pietní akci. Přemluvil jsem Petra 
Vilímka, že ho tam odvezu svým autem. Prostředí dobře znal, hned mě navigoval k Janovu rodnému domku. 
Rázně zaklepal na vchodové dveře, po vyzvání vešel do místnosti. Hned naproti seděla paní Libuše Palachová, 
která překvapeně zvolala: „Panebože, to je přece pan Vilímek! My mysleli, že jste kvůli pronásledování 
emigroval nebo, nedejbože, zemřel.“ Samozřejmě nechybělo upřímné objetí, právě tak jako s Jiřím, který přijel 
ze severních Čech na pietní připomínku mladšího brášky.  
 
Zmýlená tentokrát platila  
 
Tato trojice se vydala do budovy obecního úřadu, kde se měla konat první část shromáždění. Do zahájení ještě 
chybělo trochu času, takže nás Jiří vedl do kanceláře starosty. Ten, stejně jako dalších pár funkcionářů, udiveně 
hleděl na neznámého hosta. Naštěstí jen do chvíle, než paní Palachová dojatě pronesla: „To je pan Petr Josef 
Vilímek. Hlavně on organizoval pohřeb našeho Jendy a dost si kvůli tomu vytrpěl, nejen pokud jde o Státní 
bezpečnost.“  
 Místní lidé pak upřímně tleskali statečnému charismatickému člověku – Petru Vilímkovi. Jistěže 
nechyběly ani televizní kamery; nejen když u symbolického Janova hrobu s dojetím zažehl svíčku. Při návratu 
do Prahy mi děkoval, že jsem ho do Všetat přece jen dostal. Od volantu jsem opáčil: „Tak vidíš, že pravda 
vítězí.“ Uculil se a svým hlubokým hlasem doplnil: „Ovšem často se jí musí dost pomáhat. To musím zavolat 
Vaškovi Havlovi.“  
 Jisté je každopádně jedno: jméno národního hrdiny Jana Palacha nejen u nás, ale i ve světě připomínají 
ulice, náměstí, školy, památníky, pomníky… Stal se dokonce nesmrtelným – díky planetce č. 1834, kterou 22. 8. 
1969 objevil astronom Luboš Kohoutek. **  
 
*** 
 
Jan měl zvláštní tvář, která vyzařovala něco mimořádného. Byl dost bledý. Při loučení mi řekl, že by církve měly 
něco dělat v situaci, ve které jsme byli. Jakub Schwarz Trojan, neratovický farář Studený plamen důvěřivce 
zklamal? Do vyšetřování sebeupálení Jana Palacha se postupně zapojilo na 200 různých expertů. Vyslechli 
mnoho očitých svědků. Významný komunistický funkcionář, novinář Vilém Nový čin označil za imperialistické 
spiknutí. Už 20. 1. 1969 předložil teorii tzv. studeného plamene. Podle ní se do hořlaviny přimíchá zvláštní 
chemikálie.  
Po zapálení tekutina sice vzplane, ale nepálí a neublíží. Podle Nového existovala pětičlenná skupina studentů 
„Pětice smrti“. Důvěřivý, až naivní Palach byl vylosován jako první. Nechtěl se zabít, jen prostřednictvím 
neškodných „studených plamenů“ destabilizovat situaci ve společnosti. Proč to však skončilo tragédií? Účinné 
chemikálie prý ostatní členové skupiny do hořlaviny přimíchali příliš malé množství. „Palach byl k činu 
přesvědčen Pavlem Kohoutem, Emilem Zátopkem, Škutinou (publicista), Holečkem a Pachmanem (šachový 
velmistr),“ tvrdil Nový, otec statečné TV moderátorky Kamily Moučkové. Ta se ho tenkrát zřekla a nepromluvila s 
ním až do jeho smrti v roce 1987.  
 
Tragédie režiséra Zborníka  
 
Velkým kamarádem Petra Vilímka se stal režisér Dobroslav Zborník (nar. 11. 7. 1945). Jako absolvent FAMU 
byl asistentem režie i u Juraje Herze. Natočil působivé filmy o životním příběhu Jana Palacha a Jana Zajíce. Na 
zásah StB v roce 1969 je však nedokončil. Tajně je vyvezl do SRN a uschoval u evangelického faráře až do 
roku 1990. Dlouho hledal odbornou práci, protože s ním jako cejch šla hláška: „Politicky nespolehlivý – natáčel 
film o Palachovi!“ Dlouhodobý stres zřejmě přispěl k tomu, že 4. 1. 2001 spáchal sebevraždu skokem z okna 
pražského domu, kde bydlel.  
 
Jan Zajíc nebyl blázen!  
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Druhou lidskou pochodní se stal Jan Zajíc (nar. 3. 7. 1950). Studenta Střední průmyslové školy železniční v 
Šumperku osud Jana Palacha hluboce zasáhl. Dokonce o tom složil dlouhou báseň. Připojil se k hladovce 
studentů na rampě Národního muzea. Zúčastnil se Palachova pohřbu. č. 39 na Václavském náměstí polil 
benzinovým čističem a zapálil. Život plápolajícího mladíka uhasl po pouhých několika krocích. Petr Josef 
Vilímek musel coby studentský funkcionář jet tragickou zprávu oznámit pozůstalým v severomoravském 
Vítkově. V dopisu na rozloučenou Jan Zajíc psal rodičům a sourozencům mj.: „Nenechejte ze mne udělat 
blázna… Pozdravujte kluky, řeku a les…“ Zajícovu matku horliví soudruzi ihned vyhodili z práce, sestra Marta 
nesměla studovat vysokou školu. Díky obětavému Petru Vilímkovi se navzájem osobně poznaly zoufalé 
maminky obou upálených Janů, dopisovaly si, občas se dokonce setkaly.  
 
Byla to láska až za hrob…  
 
V celovečerním filmu Jan Palach, který měl premiéru 21. 8. 2018 – přesně v den 50. výročí okupace – se 
objevuje postava Heleny Zahradníkové. Tuto první Palachovu velkou lásku jsem znal osobně – jako spolužačku 
na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK. Nevysoké Helence osud tělesně nepřál – hlavně pokud šlo o 
chůzi, kdy očividně kulhala. Mlčenlivá dívka to naštěstí brala s nadhledem. Hlavní oporu měla v Jendovi, s nímž 
se stýkala od dětství jako dcerka rodinných přátel. Křehký vztah mladých lidí se prohloubil, když oba přišli 
studovat do Prahy. Její milý ji s oblibou brával za ruku a tiše zpíval. Choval se k ní ochranitelsky. Nechyběly 
dokonce domněnky, že se tajně zasnoubili.  
 
Klid neměl ani po smrti  
 
Mezi 25 000 hrobkami a 65 000 hroby na pražských Olšanských hřbitovech se, co se pozornosti týče, zařadil na 
přední místo ten s oficiálním označením „část IX, odd. 2, číslo hrobu 89“. Najdete ho vpravo kousek od hlavního 
vchodu. Patří Janu Palachovi. Jako magnet od roku 1969 přitahoval tuzemské vlastence i cizince včetně 
diplomatů. Tajná policie se snažila o jeho likvidaci. Připravila speciální akci „Hrob“. V červnu 1970 byla 
odstraněna a roztavena bronzová náhrobní deska, kterou vytvořil sochař Olbram Zoubek. Matka i bratr Jiří se 
stali terčem sílícího tlaku StB, aby souhlasili s exhumací Janových ostatků a jejich zpopelněním. K tomu došlo 
narychlo 15. 10. 1973. Příslušníci Státní bezpečnosti při něm dokonce dali na „vyloupený“ hrob falešnou 
jmenovku Marie Jedličková. Ostatky zpopelnili v krematoriu Praha-Strašnice. Mamince dovolili, aby urnu 27. 3. 
1974 uložila do rodinného hrobu ve Všetatech. Také ten se poté stal poutním místem.  
Do původního hrobu na Olšanech se urna slavnostně vrátila až 25. 10. 1990 za účasti prezidenta Václava 
Havla. Ten 28. 10. 1991 udělil Janu Palachovi in memoriam Řád T. G. Masaryka, který převzal bratr Jiří.  
 
Foto autor| Foto Jiří Černohorský/CNC/Profimedia 
Foto autor| Foto Milan Koukal (5) 
Foto autor| Foto Vladimír Lammer (3) 
Foto autor| Foto Milan Koukal (2) 
Foto autor| Foto Martin Pekárek/CNC/Profimedia 
Foto autor| Foto Milan Koukal 
Foto popis| Pomník Janů Palacha a Zajíce na místě u kašny na Václavském náměstí u Národního muzea, kde 
se Jan Palach zapálil. 
Foto popis| Orientační tabule s označením náměstí Jana Palacha. 
Foto popis| Dvojici šestimetrových plastik Dům syna a Dům matky vytvořil americký sochař a architekt českého 
původu John Heyduk. Světlá barva symbolizuje Jana Palacha, zoufalou matku tmavší plameny. V pozadí vidíme 
budovu Filozofické fakulty UK. 
Foto popis| Busta Jana Palacha na budově Filozofické fakulty UK. 
Foto popis| Vchod do domu č. 39 na Václaváku, kde se zapálil Jan Zajíc. 
Foto popis| Bývalý tajemník Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy Petr Josef Vilímek (vpravo) v 
obýváku u Palachů – s bratrem Jiřím. 
Foto popis| Maminka Libuše Palachová (s kyticí) svého Jeníčka, jak mu říkávala, smutně doprovodila na cestě 
poslední. 
Foto popis| Smuteční pohřební průvod doprovázel hrdinu historickým centrem města k budově Filozofické 
fakulty Karlovy univerzity. 
Foto popis| Zesnulý student takto naposled opouštěl budovu staroslavného Karolina. 
Foto popis| Hrob Jana Palacha č. 89 na Olšanských hřbitovech. 
Foto popis| Petr Vilímek v urnovém háji ve Všetatech. 
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O brexitus s profesorem Ivem Šlosarčíkem 
13.1.2019    ČRo Plus    str. 01    17:10 Den podle… 

             

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak víte, v březnu má Británie vystoupit z Evropské unie, ale ještě pozítří o takzvaném brexitu budou hlasovat 
tamní poslanci. Předák labouristické opozice Jeremy Corbyn dnes řekl, že když parlament dohodu odmítne, co 
nejdřív navrhne hlasování o důvěře vládě. Obavy z takzvaně divokého brexitu se jeví jako reálné. Ministr, který 
má ve vládě teorii brexit na starosti, Stephen Barclay dnes varoval před rizikem, že parlament brexit zmaří. Ve 
spojení jsem teď s profesorem Ivem Šlosarčíkem z katedry evropských studií na Fakultě Sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Dobrý den. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, profesor na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Hezký podvečer. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane profesore, britská labouristická opozice tedy varuje před katastrofou, ale může nějak ovlivnit reálně stav 
věcí? 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, profesor na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Když se podívám na motivaci britské labouri-párty, tak pro ni vlastně problémy britské vlády a britské ekonomiky 
jsou výhodou. Pro ně je to cesta k předčasným volbám a volebnímu vítězství, které umožní Corbyho 
labouristické straně posunout vnitřní politiku Británie hodně doleva, jak to plánují. Takže vlastně motivace 
labouristické strany je nechat v tom vládní konzervativní stranu a její předsed.. její předsedkyni vykoupat vlastně 
co nejvíc. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A jak máme rozumět té informaci listu The Sunday Times, on píše, že rebelující poslanci chtějí oddálit brexit. Co 
by pro to museli udělat? 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, profesor na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Ta hlavní úvaha pro Theresu Mayovou ten hlavní problém není laboury-párty, ale její opozice uvnitř vlastních 
konzervativců, která z velké části chce brexit, ale chce ho za lepších podmínek než je v té plánované dojednané 
smlouvě o vystoupení Spojeného království z EU. Takže co oni chtějí je to, aby se začalo o té smlouvy ještě 
jednou, aby Theresa Mayová sjednala lepší podmínky, které by potom oni rádi chválili. Problém je ovšem v tom, 
že aby taková smlouva mohla být dojednána, tak potřebujete za prvé víc času a za druhé ochotu EU27, těch 
zbylých států Evropské unie, na takovou dohodu přistoupit. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
No a pak jsme slyšeli od  Jeana-Clauda Junckera, že Brusel s Londýnem debatuje o dodatečných ujištění ze 
strany Evropské unie. Podrobnosti neznáme, ale čeho by se mohla týkat ta ujištění hranic? 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, profesor na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
To je hlavní hra se slovy. Zatímco ta vnitrostranická opozice vůči Therese Mayové říká, že chce novou lepší 
smlouvu, tak Brusel říká, že je ochoten se bavit o politických deklaracích a novém nebo lepším výkladu ujištění 
o výkladu té smlouvy. Že tam se nebude šahat na text smlouvy, ale spíš tam bude politická deklarace týkající 
například toho postbrexitového režimu na hranici mezi Irskou republikou a severním Irskem. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 



 
 

Plné znění zpráv  448 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

No a potom z deníku Independent především víme, že skupina 129 europoslanců včetně sociálního demokrata 
Pavla Poce, požádala britskou vládu, aby si brexit rozmyslela. Může to mít jakýkoliv vliv na rokování britského 
parlamentu, protože víme,že premiérka Mayová ujišťuje, že už nelze vzít brexit zpět a předák opozice Corbyn 
by dal přednost dohodě s Evropskou unii před druhým referendem. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, profesor na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Já si myslím, že výzvy ze strany Evropského parlamentu na britskou domácí politiku mají dneska jen velmi malý 
vliv. To co premiérce Mayové velmi zkomplikovalo život je poměrně nedávný rozsudek Evropského soudního 
dvora, který řekl, že je, že Británie může jednostranně vzít svůj úmysl vystoupit z EU zpět. A to vlastně kdykoliv 
až do konce března tohoto roku. Takže vlastně objevil se nový argument na straně jak stoupen..., na straně té 
opozice uvnitř konzervativní strany, která, která říká, že pokud se nepodaří brexitovou dohodu znovu vyjednat a 
nebo prodloužit to jednání. Tak vlastně je tady záchranná pojistka, kterou může Spojené království použít. To 
ale odmítá jak Theresa Mayová, tak by to strašlivě oslabilo pozici evropské Spojeného království EU, ve kterém 
by se případně rozhodlo získat, zůstat. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nyní Ivo Šlosarčík profesor z katedry evropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji 
vám za rozhovor. Na shledanou. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, profesor na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Na slyšenou. 
 

Sociální sít básníků „The Poetizer“: Žádné závody krásy a úspěchu 
13.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: Poetizer, Startup, sociální sítě, Instagram, literatura 
 
Sociální sít básníků The Poetizer chce umocnit hlas všech, kdo chtějí akcentovat sociální nespravedlnosti a 
zároveň pomoci překlenout mezilidské bariéry, které tak často politici uměle vytvářejí pro své zájmy. Na 
Poetizeru totiž nezáleží, jak jste bohatý, jaké jste národnosti nebo jakou máte víru. V poezii, sdílení zážitků z 
lidské existence jsou si všichni rovni. V rozhovoru pro server Roklen 24 to říká zakladatel sociální sítě Poetizer 
Lukáš Sedláček.  
Psaní poezie je kreativní činnost, nutí to přemýšlet, s něčím přijít. Píšete Vy sám básně?  
Ano, píši. Poslední dobou méně než bych si přál, ale moc doufám, že budu mít v budoucnu více času se psaní 
poezie věnovat. Psaní básní je pro mě něco jako zpověď – nutí mě být naprosto upřímný při pozorování jak 
svého okolí, tak sebe, nic nezakrývat, nic netajit, a to ani před sebou samým. Zároveň mě psaní básní nutí 
zamyslet se hlouběji a komplexněji nad svými emocemi a myšlenkovými pochody a pokusit se najít smír mezi 
nimi. Snaha pojmenovat nepojmenovatelné je vyčerpávající, ale když se podaří se pravdě alespoň trochu více 
přiblížit, tak mám pocit objevitele nové, dokonalé krajiny.  
Pamatujete si na svoji první báseň?  
Napsal jsem ji asi ve svých devíti letech spolužačce na základní škole, byla celkem dobrá. Už ani nevím, jak se 
ta holka jmenovala, ale pamatuji si, jak ji po přečtení zmuchlala, odhodila do koše a řekla mi, že jsem trapný, že 
kopíruji cizí básníky a odešla. Mělo mě to asi spíše povzbudit v další tvorbě, ale tehdy mě to odradilo a k psaní 
básní jsem se vrátil, až když jsem začal studovat na vysoké škole.  
Kdo přišel s vůbec prvním nápadem na sociální síť Poetizer?  
Byl jsem to já, napadlo mě ji vytvořit, když jsem jednoho dne na jaře ve Stromovce psal básně, které mě 
napadly, do mobilu a pak přemýšlel, co s nimi dál dělat, aby neskončily opět v šuplíku.  
Kdy jste spustili první verzi?  
V roce 2015 na jaře. Jednalo se ještě o starou verzi, a to pouze appku pro Android mobily.  
Zjišťovali jste, jaký je o poezii ve světě zájem? Jaké jsou trendy? Existují relevantní průzkumy?  
Zjišťovali jsme důkladně po dobu celého roku, dříve, než jsme se rozhodli založit startup oficiálně a začali 
oslovovat investory. Zjištění z průzkumů nás právě přimělo k tomu se do rozjezdu plně vrhnout – analýza 
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přinesla o mnohem lepší čísla, než která jsme očekávali. Obliba poezie globálně roste a s tím i prodeje 
básnických sbírek, jejichž prodej roste o 25 procent meziročně. Pouze v USA 12 procent populace čte nebo píše 
poezii, což je okolo 40 miliónů obyvatel, nemluvě o dalších trzích po celém světě, kde se poezie těší historicky 
vysoké oblibě. Největší skupinou osob se zájmem o poezii se stávají globálně mileniálové, což bylo pro nás 
překvapivé a zároveň povzbudivé zjištění. Nejprodávanější básníci na světě jako třeba Rupi Kaur či Atticus jsou 
mileniálové.  
Jaká je cílová skupina sociální sítě Poetizer? Pokud to lze vůbec specifikovat.  
Primárně mileniálové. Z dosavadních kampaní, které jsme spustili, lze vyčíst, že čím mladší je věková skupina, 
tím větší zájem má o poezii. Zároveň je to cílová skupina, která nemá problém s publikací básní na internet, 
digitálna se nebojí a stejně jako my jsou toho názoru, že každý má mít tu možnost objevit krásu poetického 
vyjádření a začít psát, jsou přející a chtějí dát sobě i dalším šanci.  
V jakých zemích vidíte největší potenciál růstu?  
Krom Severní Ameriky, kde je nyní rostoucí trend hlavně díky takzvaným Instapoets, tak v Jižní Americe a v 
Asii.  
Máte zpětnou vazbu od českých básníků? Vyzkoušeli si něco napsat na Poetizer?  
Českých básní je na Poetizeru již okolo 40 tisíc, tak se nám hůře zjišťuje, které z nich byly napsány básníky s 
velkým ´b´ neboli ´básníky profesionálními´. Věřím ale, že tam i tito lidé publikují. Chceme poezii rozšířit co 
nejvíce mezi co největší počet lidí, proto také umožňujeme a podporujeme sdílení básní mimo naši platformu s 
tím, že necháváme na uživatelích samotných, jaké básně se jim líbí. Jak pravila Margaret Wolfe Hungerford, 
„krása tkví v oku pozorovatele“.  
Můžete vysvětlit, jak Poetizer funguje? Kdo a jak může na síť přispívat?  
Funguje jako sociální síť podobná jiným sociálním sítím, a to jak na mobilních appkách, tak na počítači, ale s 
tím, že je určená a designovaná čistě pouze pro poezii. S tím souvisí minimalistický design pro vyniknutí síly 
slova, možnost mít rozepsanou báseň a publikovat ji, až když je hotová, a možnosti editace přizpůsobené 
potřebám básníků. Stačí se zdarma registrovat a uživatel objevuje denně nové básně od dalších uživatelů, 
může je začít sledovat, hodnotit, komentovat, zároveň může snadno publikovat své básně kdekoliv pomocí 
appky či počítače, a to jak již své starší básně pomocí funkce copy-paste do Poetizeru či úplně nové, které jej 
napadnou kdekoli se nalézá.  
Co všechno musí autor udělat, aby mohl psát básně?  
Pouze se rychle a snadno zaregistrovat na webové stránce www.Poetizer.com či při spuštění appky v mobilu. 
Trvá to jen chvíli a nic to nestojí.  
Jaké jsou výhody Poetizeru oproti klasickému printu?  
Poetizer můžete mít kdekoli s sebou, ukládat si v něm nekonečný počet cizích či svých básní a nikdy nemůžete 
o obsah přijít. Zároveň print vám neumožňuje komunikovat se svými fanoušky a vědět, kolik lidí vás sleduje a 
má případně zájem si pořídit jednoho dne vaši básnickou sbírku také v printu.  
Jak máte vyřešena autorská práva?  
Jakmile dá někdo něco online, tak nelze zabránit šíření dál, ale uživatelé mají plná práva k publikaci svých básní 
v printu, tj. nikdy nebudeme vydávat jejich sbírky bez jejich svolení.  
Máte v plánu Poetizer monetizovat? Zvažujete inzerci?  
Inzerce je pouze jedna forma monetizace, ale neplánujeme inzerci na všechny možné produkty a služby jako se 
vyskytuje na klasickým sociálních sítích.  
Jaký je postup, pokud by autor chtěl své texty vydat knižně?  
Toto se uživatelé brzy dozví, a to již nejspíše v tomto roce. Určitě budeme v této oblasti nápomocni.  
Myslíte si, že můžete oslovit generaci mileniálů, kteří opouštějí sociální sítě jako Facebook?  
Ano, myslíme. Hlavní důvod pro únik z těchto klasických sociálních sítí uvádějí mileniálové pocity úzkosti, 
méněcennosti a deprese, které jim tyto sítě evokují. Oproti sociálním sítím postavených na akcentování 
předstírání a povrchnosti, kdy se lidé snaží být často více dokonalejšími, úspěšnějšími a krásnějšími, stavíme 
Poetizer na myšlence minimalismu a hodnotě pouze psaného projevu, při kterém nikdo nemusí nic předstírat. 
Žádné závody krásy a úspěchu na něm nenaleznete.  
Jaký je Váš názor na Instapoets? Byla to pro Vás inspirace?  
Inspirace nikoliv, myšlenka Poetizeru vznikla před slávou Instapoets. Nemám proti nim nic. Naopak, výrazně 
nám pomáhají, neboť navykají lidi na básně v digitálním prostoru. Stále více Instapoets a mně také však vadí 
jednak inzerce na Instagramu ze všech stran a na vše, tak podvědomé tlačení uživatelů k užívání grafického 
obsahu pro větší úspěch postu (nemluvě o nemožnosti napsat a editovat si v něm báseň) a přizpůsobování 
formátu básně diktátu Instagramu.  
Kolik má Poetizer aktuálně uživatelů? Jaká čísla by pro Vás byla úspěch?  
Aktuálně má 25 tisíc uživatelů a chtěli bychom počet zdvojnásobit během nejbližších několika měsíců, přičemž 
více než dramatické navýšení počtu uživatelů je pro nás v tuto chvíli klíčové pro zajištění maximální uživatelské 
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spokojenosti, bezchybného rozvoje dalších funkcí a zjištění, jaká forma propagace funguje pro nás nejvíce 
efektivně. V dlouhodobém horizontu míříme na stovky milionů uživatelů, ale je důležité si pěkně poctivě a 
profesionálně odpracovat každý krok růstu. Na zázraky nespoléháme. Hlavně na profesionální provedení  
Jak velký tým se nyní na Poetizeru podílí?  
Nyní máme již 12 osob a stále tým rozšiřujeme.  
Sháníte investory?  
Investory jsme již sehnali pro vývoj a spuštění nové a komplexnější podoby Poetizeru, rozjetí propagace na trhy 
USA a Kanadu a k úhradě elementárních nákladů. Pro další investiční kolo, po kterém plánujeme uvést již i dílčí 
monetizační prvky, budeme shánět další investory, a to již nyní od února. Poptáváme takové investory, kteří 
chtějí být součástí globálně ambiciózního českého startupu a pomáhat mu nejen finančně k dalšímu rozvoji. 
Máme velké štěstí, že naši dosavadní investoři jsou právě takoví a jsou nám ohromnou oporou.  
Jaké máte krátkodobé cíle?  
Zjištění co nejefektivnější formy propagace pro globální šíření Poetizeru a její cenu na jednoho nového 
uživatele, zdvojnásobení počtu uživatelů, dosažení maximální spokojenosti a retence uživatelů, rozšíření a 
konsolidace týmu, naprogramování dalších dodatkových funkcí a zajištění financí při dalším investičním kole.  
Jaká je Vaše vize? Jak byste si představoval Poetizer za pět let?  
Vize je, aby měl Poetizer stovky milionů uživatelů, a stál tak po boku již zaběhlých sociálních sítí. Co se týče 
obecného povědomí a finanční soběstačnosti, aby byl klíčovým partnerem pro všechny, kdo chtějí publikovat 
své básně, a pomohl nalézt nové vycházející básnické talenty.  
Chceme také umocnit hlas všech, kdo chtějí akcentovat sociální nespravedlnosti a zároveň pomoci překlenout 
mezilidské bariéry, které tak často politici uměle vytvářejí pro své zájmy. Na Poetizeru totiž nezáleží, jak jste 
bohatý, jaké jste národnosti nebo jakou máte víru, v poezii, sdílení zážitků z lidské existence jsou si všichni 
rovni. Za pět let bychom si představovali Poetizer s třemi miliony spokojených uživatelů, zavedením všech 
monetizačních prvků a uvedením do většiny zemí světa.  
Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a centrální 
redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
  
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/S4fmH/socialni-sit-basniku-the-poetizer-zadne-zavody-krasy-a-uspechu 
 

Slábnoucí Západ? Spojené státy nemají konkurenci a i Británie je 
mocnějším hráčem než Čína 

13.1.2019    denikn.cz    str. 00     
    Michael Romancov         

Analýza Michaela Romancova: Z dvaceti nejvlivnějších zemí jsou v první pětce hned tři evropské státy. Rusko je 
až desáté. Co musí Západ dělat, aby si své dominantní postavení udržel? 
 
Jednou z příčin brexitu je podle amerického historika Timothy Snydera nostalgie obyvatel ostrovního království 
po britském impériu. Nevím, zda v dnešní Británii existují snílci, kteří by skutečně tuto vůbec největší koloniální 
říši chtěli znovu obnovit, ale rozhodně tu nalezneme řadu autorit, které nejen tvrdí, že Británie má stále 
nezanedbatelný globální potenciál, ale snaží se přesvědčit politické elity i veřejnost o nezbytnosti jejího 
aktivního působení ve světě. Jedním z nich je James Rogers, ředitel programu Global Britain Programme think 
tanku Henry Jackson Society (HJS), autor mimořádně zajímavé studie Audit geopolitických schopností: 2019, 
která byla publikována začátkem letošního roku. 
Henry Jackson Society, jež je často označována za neokonzervativní think tank, uvádí, že jejím cílem je 
propagovat silnou zahraniční politiku opírající se o obhajobu tradičních západních hodnot, jimiž jsou v prvé řadě 
vláda práva, liberální demokracie, občanská práva, tržní ekonomika či ohled na životní prostředí. Od těchto 
hodnot se odvíjejí pravidla současného mezinárodního řádu vzniklého po druhé světové válce, přičemž jsme 
zároveň svědky sílících snah přestat je respektovat. 
Global Britain Programme razí a obhajuje tezi, že porušování pravidel nejvíce škodí těm, kteří je vytvořili, tedy 
Západu. Sebevědomé a aktivní vystupování Británie v globální aréně by přispělo k jejich udržení, což je však 
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proveditelné pouze za předpokladu, že Británie začne zastávat otevřenou, sebevědomou a aktivní 
geostrategickou pozici. Co konkrétního si pod tím lze představit? 
Pro pochopení Rogersových úvah je třeba začít tím, jak zásadně se v minulém století změnila pozice Británie ve 
světě, respektive jak moc se z hlediska rozdělení moci změnil svět. Británie, ač jeden ze tří nezpochybnitelných 
vítězů druhé světové války, byla v jistém smyslu také jedním z jejích poražených. Nesmírná moc Spojených 
států a Sovětského svazu spočívala i v obrovské, vpravdě kontinentální rozloze jejich území a početné populaci. 
Britské impérium se jim mohlo směle rovnat, ale po roce 1947, kdy se rozhodlo opustit Indii, se tyto kvantifikační 
ukazatele začaly velmi rychle měnit. 
Británie se sice po USA (1945) a SSSR (1949) roku 1952 ještě stačila stát třetí jadernou mocností, ale během 
Suezské krize (1956) se zřetelně ukázalo, že status supervelmoci náleží už jen Washingtonu a Moskvě. 
Rozhodnutí britských vlád na přelomu 60. a 70. let o stažení se z hlavních základen ležících „východně od 
Adenu“, tedy z Malajsie, Singapuru, základen v Perském zálivu a na Maledivách, bylo hořkým, ale logickým 
vyvrcholením situace, na které nic nemohlo změnit udržování nepočetných sil v Bruneji a do jeho předání Číně 
roku 1997 i v Hongkongu. 
Na začátku 80. let sice Británie ve válce s Argentinou o Falklandské ostrovy demonstrovala, že ještě stále 
disponuje schopností efektivně vyslat nezanedbatelné síly daleko od vlastních břehů, ale zároveň bylo 
evidentní, že těžiště britských vojensko-bezpečnostních závazků i zájmů leží v NATO a v Evropě. Nenadálý 
konec studené války však do systému mezinárodních vztahů přinesl řadu změn. 
Železná opona padla, ale selanka se nekoná 
Z evropského pohledu, a Británie v tomto ohledu nebyla výjimkou, se nejprve dostavil pocit úlevy, jehož 
průvodním jevem bylo radikální snížení výdajů na zbrojení, neboť svět se zdál být bezpečnějším. Zatímco 
evropské státy intenzívně „čerpaly“ mírovou dividendu, ve světě začali mocensky mohutnět hráči, kteří v dobách 
studené války stáli mimo hlavní proud konfrontace, v první řadě Čína a Indie. 
Sílící mocnosti dokázaly využít nejen možnosti zapojit se do ekonomické globalizace, ale po roce 2001 také 
zaneprázdnění USA a jejich spojenců ve válce proti terorismu. Stojí za zmínku, že Británie a Francie, dva 
nejsilnější západoevropské státy, navzdory zdánlivě příznivé mezinárodní situaci nerezignovaly zcela na 
modernizaci svých ozbrojených sil a už roku 2004, v rámci oslav stého výročí tzv. Srdečné dohody, deklarovaly, 
že společně postaví tři letadlové lodi se schopností nést až čtyřicet letadel. Dvě měla dostat Británie, jednu 
Francie, čímž by obě země na začátku druhé dekády 21. století měly k dispozici dvě velká plavidla tohoto 
určení. 
Zatímco Británie u plánů setrvala, Francie se roku 2013, v důsledku rozpočtových škrtů po předchozí 
hospodářské krizi, rozhodla od projektu ustoupit. Paříž tak má k dispozici jednu letadlovou loď, nukleární 
plavidlo Charles de Gaulle, operující od roku 2001. V Británii byl první z nových nosičů, HMS Queen Elizabeth, v 
prosinci 2017 zařazen do zkušebního provozu a plně schopný služby by měl být roku 2020. Ve stejné době by 
se mělo začít testovat i sesterské plavidlo, HMS Prince of Wales. 
Ruku v ruce s obnovením flotily letadlových lodí se Britové pomalu začínají vracet na pozice, které před 
padesáti lety vyklidili. Roku 2013 se do Perského zálivu, konkrétně do Spojených arabských emirátů, vrátilo 
Královské letectvo, jež se tak připojilo k Francouzům provozujícím zde svou základnu už od roku 2009. 
V dubnu loňského roku se do Zálivu, konkrétně na základnu Džufajr do Bahrajnu, která je schopná poskytnout 
kotviště i servis novým letadlovým lodím, vrátilo také Královské námořnictvo, které zde zřídilo své oblastní 
velitelství. Návrat do Zálivu, intenzívně a dlouhodobě podporovaný řadou britských odborných pracovišť, za 
všechny uveďme think tank RUSI, jenž diskutuje o možnosti na tyto základny převelet jednotky, které budou do 
roku 2020 staženy z Německa, je součástí posilování britského vlivu v Indickém oceánu, odkud se kvůli 
nezbytnosti čelit tlaku Číny postupně stahují Američané. 
Pro úvahy britských expertů, kteří své názory pravidelně probírají s poslanci a ministry, je typická snaha brát v 
úvahu širší mezinárodně-politický, vojensko-bezpečnostní a ekonomicko-sociální vývoj ve světě. Zatím 
docházejí k jednoznačnému závěru: jako mylné se ukázaly naděje, že bohatnutí nových geopolitických hráčů 
povede k tomu, že budou mít zájem udržovat a hájit pravidla, dle kterých se mezinárodní společenství řídí. 
Místo toho se svět ocitl v období bezprecedentně tvrdé mocenské soutěže, která, podobně jako v případě 
ruského postupu vůči Ukrajině, může i na dalších místech přerůst do otevřené fyzické konfrontace. 
Nejčastěji jsou v tomto kontextu zmiňovány čínské aktivity v Jihočínském moři. Přičteme-li k tomu obavy, které v 
Evropě i ve světě vyvolává brexit a způsob, jakým svou funkci vykonává Donald Trump, je zcela logické, že 
zmatek a nejistota začínají získávat navrch. To doširoka otevírá prostor pro všechny, kteří nejsou spokojeni se 
způsobem, jakým funguje současný svět. Jejich aktivity, které na první pohled nápadně kontrastují s (relativní) 
nečinností Američanů a Evropanů, pak přiživují široce sdílenou představu o nevyhnutelném a stále se 
zrychlujícím úpadku Západu. 
Jen svaly nestačí 
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Jak si tedy Západ obecně, a Británie konkrétně, stojí? James Rogers v první řadě dokládá, že USA i nadále a 
přesvědčivě zůstávají jedinou supervelmocí, oproti které všichni ostatní výrazně zaostávají. Brexit, který může 
přinést mnoho zmatků, pak nemá žádný bezprostřední dopad na britské vojenské kapacity, ani na povahu 
britských vojensko-bezpečnostních závazků vůči NATO, Evropské unii či kdekoliv ve světě. Západ, respektive 
NATO, i nadále zůstává nejmocnější vojenskou aliancí světa, ale právě proto, že se svět velmi dynamicky mění, 
by „pouhá“ vojenská síla neměla být jediným atributem, jemuž je věnována pozornost. 
Proč? Vojenská moc sama o sobě totiž dle jeho názoru, který zřetelně reflektuje myšlení Alfreda T. Mahana, 
Halforda J. Mackindera či Nicholase J. Spykmana, tedy tradičních autorit anglosaské geopolitiky, není 
dostačující podmínkou pro úspěšné působení v jakémkoliv prostoru, zejména pak ne v globálním rozměru. Aby 
stát mohl ovlivňovat více než jen své bezprostřední okolí, musí být schopen „překonat tyranii vzdálenosti“, k 
čemuž jsou nezbytné technické prostředky umožňující efektivní „ power projection “ neboli schopnost politicky, 
ekonomicky či vojensky zasahovat i za svými hranicemi, to znamená v první řadě námořnictvo. 
Právě na tento fenomén se Rogers ve svém Auditu geopolitických schopností soustředí a předkládá zajímavá 
zjištění. Ze zhruba dvou set států, které v současném mezinárodním systému máme, se zaměřil na „pouhých“ 
dvacet, tedy na skupinu označovanou jako G20. Takové rozhodnutí je zcela logické a opodstatněné, pokud 
vezmeme v úvahu, že těchto dvacet států zajišťuje 85 % světového hospodářského výkonu, podílí se 75 % na 
světovém obchodu a 80 % na světových investicích. Na jejich území žije 66 % světové populace a je mezi nimi 
jedenáct nejrozlehlejších států světa. V neposlední řadě se také jedná o skupinu, kam patří všichni stálí členové 
Rady bezpečnosti OSN a čtrnáct států s největšími výdaji na zbrojení/obranu. 
Francie a Německo jen těsně za Čínou 
Autor stanovil čtyři základní kategorie a na základě jejich vyhodnocení sestavil žebříček „geopolitické kapacity“ 
vybraných zemí. Kategorie, stejně jako jejich dílčí kritéria nemají stejnou váhu, ale jsou odstupňovány podle 
toho, nakolik přispívají ke schopnosti efektivně šířit vliv a moc v prostoru s cílem nastolit či udržet žádoucí stav, 
respektive změnit stav nežádoucí. Největší podíl, celých 40 %, přisuzuje kategorii „národní struktura“, která se 
skládá z ekonomického vlivu (15 %), technologického potenciálu (10 %) a kulturní prestiže (15 %). 
Druhou kategorií v pořadí, s 30% podílem, přisuzuje „národním nástrojům“, které se skládají z diplomatického 
vlivu (15 %) a vojenské moci (též 15 %). Třetí kategorií, s dvacetiprocentním podílem, je „národní základna“, kde 
10 % tvoří bohatství, šest procent struktura obyvatelstva, tři procenta územní potenciál a ekonomická a 
surovinová soběstačnost. Poslední kategorií s 10% podílem je „národní odhodlání“, kde efektivita vlády 
představuje 7 % a zbylá 3 % jsou rovnoměrně rozdělena mezi ekonomickou odvahu, strategickou rozhodnost a 
nezištnost. 
Rogers vysvětluje, že geopolitická kapacita je něco jiného než pouhá vojenská moc, a také to, proč je 
zavádějící, zejména u členů jaderného klubu vybavených zbraňovými systémy tzv. odvetného úderu, brát 
primárně v úvahu tuto kapacitu. Její význam samozřejmě nezpochybňuje, neboť s 15% podílem na celkovém 
výsledku je spolu s diplomatickým a ekonomickým vlivem a kulturní prestiží, či snad lépe přitažlivostí, 
hodnocena vysoko. 
Už bylo konstatováno, že mocností s největší geopolitickou kapacitou byly vyhodnoceny USA, které jsou 
zároveň jedinou supervelmocí. Té Rogers přidělil index 100. Potenciál zbylých 19 silných hráčů je pak odvozen 
z jejich „kapacit“. Británie s indexem 57,11 skončila na druhém místě, těsně před Čínou s 56,86. Vzhledem k 
velikosti čínské ekonomiky, rozloze a počtu obyvatel se to může zdát být nesmyslné, ale Rogers dokládá, že 
Británie má zatím nejen o něco větší vojenskou moc – musí se však mít na pozoru, neboť Čína už předhonila 
Francii a rychle se dotahuje – ale v tomto okamžiku si ještě stále stojí lépe i v ostatních relevantních kategoriích. 
Na čtvrtém místě je Francie s indexem 52,62 a tyto tři země spolu s USA tvoří kategorii globálních mocností. 
Mezi „hemisférické“ mocnosti patří Německo (index 49,40), Japonsko (48,19), Kanada (46,47) a Austrálie 
(42,30). 
V kategorii regionálních mocností najdeme Indii (38,10), Rusko (37,86), Jižní Koreu (37,42), Itálii (36,45), Brazílii 
(33,24) a Jižní Afriku (30,09). Přehled uzavírají lokální mocnosti Argentina (28,95), Indonésie (28,51), Turecko 
(26,36), Mexiko (25,99), Saúdská Arábie (24,27) a Nigérie (21,81). 
Z evropského pohledu je potěšitelné, že Británie, Francie a Německo jsou na druhém, čtvrtém a pátém místě, 
Itálie pak na dvanáctém z dvaceti. Deset až třináct z dvaceti států lze považovat za demokracie, z toho devět 
jednoznačně za demokracie plnohodnotné. 
Mnohé překvapí relativně nízké umístění Ruska, které se ocitlo až na desáté pozici. Uvědomíme-li si však, na 
základě jakých kritérií byl audit proveden – kvalitativní ukazatele dostaly přednost před kvantitativními – příliš 
překvapující to není. Nesmíme však zapomenout, že se jedná o měřítko schopností, nikoli moci. 
Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd UK a Metropolitní univerzitě Praha. 
Tento text jste si mohli přečíst díky tomu, že si předplácíte Deník N. Pokud máte připomínku nebo jste našli 
chybu, napište na editori@denikn.cz. 
Vážíme si Vaší podpory. 
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Sociální sít básníků „Poetizer“: Žádné závody krásy a úspěchu 
13.1.2019    roklen24.cz    str. 00    Rozhovory, Homepage 

    Jaroslav Průcha         

Sociální sít básníků Poetizer chce umocnit hlas všech, kdo chtějí akcentovat sociální nespravedlnosti a zároveň 
pomoci překlenout mezilidské bariéry, které tak často politici uměle vytvářejí pro své zájmy. Na Poetizeru totiž 
nezáleží, jak jste bohatý, jaké jste národnosti nebo jakou máte víru. V poezii, sdílení zážitků z lidské existence 
jsou si všichni rovni. V rozhovoru pro server Roklen 24 to říká zakladatel sociální sítě Poetizer Lukáš Sedláček. 
 
Sociální sít básníků Poetizer chce umocnit hlas všech, kdo chtějí akcentovat sociální nespravedlnosti a zároveň 
pomoci překlenout mezilidské bariéry, které tak často politici uměle vytvářejí pro své zájmy. Na Poetizeru totiž 
nezáleží, jak jste bohatý, jaké jste národnosti nebo jakou máte víru. V poezii, sdílení zážitků z lidské existence 
jsou si všichni rovni. V rozhovoru pro server Roklen 24 to říká zakladatel sociální sítě Poetizer Lukáš Sedláček.  
  
Psaní poezie je kreativní činnost, nutí to přemýšlet, s něčím přijít. Píšete Vy sám básně?  
  
Ano, píši. Poslední dobou méně než bych si přál, ale moc doufám, že budu mít v budoucnu více času se psaní 
poezie věnovat. Psaní básní je pro mě něco jako zpověď – nutí mě být naprosto upřímný při pozorování jak 
svého okolí, tak sebe, nic nezakrývat, nic netajit, a to ani před sebou samým. Zároveň mě psaní básní nutí 
zamyslet se hlouběji a komplexněji nad svými emocemi a myšlenkovými pochody a pokusit se najít smír mezi 
nimi. Snaha pojmenovat nepojmenovatelné je vyčerpávající, ale když se podaří se pravdě alespoň trochu více 
přiblížit, tak mám pocit objevitele nové, dokonalé krajiny.  
  
Pamatujete si na svoji první báseň?  
  
Napsal jsem ji asi ve svých devíti letech spolužačce na základní škole, byla celkem dobrá. Už ani nevím, jak se 
ta holka jmenovala, ale pamatuji si, jak ji po přečtení zmuchlala, odhodila do koše a řekla mi, že jsem trapný, že 
kopíruji cizí básníky a odešla. Mělo mě to asi spíše povzbudit v další tvorbě, ale tehdy mě to odradilo a k psaní 
básní jsem se vrátil, až když jsem začal studovat na vysoké škole. 
  
Kdo přišel s vůbec prvním nápadem na sociální síť Poetizer?  
  
Byl jsem to já, napadlo mě ji vytvořit, když jsem jednoho dne na jaře ve Stromovce psal básně, které mě 
napadly, do mobilu a pak přemýšlel, co s nimi dál dělat, aby neskončily opět v šuplíku.  
  
Kdy jste spustili první verzi?  
  
V roce 2015 na jaře. Jednalo se ještě o starou verzi, a to pouze appku pro Android mobily. 
 
Zjišťovali jste, jaký je o poezii ve světě zájem? Jaké jsou trendy? Existují relevantní průzkumy?  
  
Zjišťovali jsme důkladně po dobu celého roku, dříve, než jsme se rozhodli založit startup oficiálně a začali 
oslovovat investory. Zjištění z průzkumů nás právě přimělo k tomu se do rozjezdu plně vrhnout – analýza 
přinesla o mnohem lepší čísla, než která jsme očekávali. Obliba poezie globálně roste a s tím i prodeje 
básnických sbírek, jejichž prodej roste o 25 procent meziročně. Pouze v USA 12 procent populace čte nebo píše 
poezii, což je okolo 40 miliónů obyvatel, nemluvě o dalších trzích po celém světě, kde se poezie těší historicky 
vysoké oblibě. Největší skupinou osob se zájmem o poezii se stávají globálně mileniálové, což bylo pro nás 
překvapivé a zároveň povzbudivé zjištění. Nejprodávanější básníci na světě jako třeba Rupi Kaur či Atticus jsou 
mileniálové. 
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Jaká je cílová skupina sociální sítě Poetizer? Pokud to lze vůbec specifikovat.  
  
Primárně mileniálové. Z dosavadních kampaní, které jsme spustili, lze vyčíst, že čím mladší je věková skupina, 
tím větší zájem má o poezii. Zároveň je to cílová skupina, která nemá problém s publikací básní na internet, 
digitálna se nebojí a stejně jako my jsou toho názoru, že každý má mít tu možnost objevit krásu poetického 
vyjádření a začít psát, jsou přející a chtějí dát sobě i dalším šanci.  
  
V jakých zemích vidíte největší potenciál růstu?  
  
Krom Severní Ameriky, kde je nyní rostoucí trend hlavně díky takzvaným Instapoets, tak v Jižní Americe a v 
Asii.  
  
Máte zpětnou vazbu od českých básníků? Vyzkoušeli si něco napsat na Poetizer?  
  
Českých básní je na Poetizeru již okolo 40 tisíc, tak se nám hůře zjišťuje, které z nich byly napsány básníky s 
velkým ´b´ neboli ´básníky profesionálními´. Věřím ale, že tam i tito lidé publikují. Chceme poezii rozšířit co 
nejvíce mezi co největší počet lidí, proto také umožňujeme a podporujeme sdílení básní mimo naši platformu s 
tím, že necháváme na uživatelích samotných, jaké básně se jim líbí. Jak pravila Margaret Wolfe Hungerford, 
„krása tkví v oku pozorovatele“. 
 
Můžete vysvětlit, jak Poetizer funguje? Kdo a jak může na síť přispívat?  
  
Funguje jako sociální síť podobná jiným sociálním sítím, a to jak na mobilních appkách, tak na počítači, ale s 
tím, že je určená a designovaná čistě pouze pro poezii. S tím souvisí minimalistický design pro vyniknutí síly 
slova, možnost mít rozepsanou báseň a publikovat ji, až když je hotová, a možnosti editace přizpůsobené 
potřebám básníků. Stačí se zdarma registrovat a uživatel objevuje denně nové básně od dalších uživatelů, 
může je začít sledovat, hodnotit, komentovat, zároveň může snadno publikovat své básně kdekoliv pomocí 
appky či počítače, a to jak již své starší básně pomocí funkce copy-paste do Poetizeru či úplně nové, které jej 
napadnou kdekoli se nalézá.  
  
Co všechno musí autor udělat, aby mohl psát básně?  
  
Pouze se rychle a snadno zaregistrovat na webové stránce www.Poetizer.com či při spuštění appky v mobilu. 
Trvá to jen chvíli a nic to nestojí.  
  
Jaké jsou výhody Poetizeru oproti klasickému printu?  
  
Poetizer můžete mít kdekoli s sebou, ukládat si v něm nekonečný počet cizích či svých básní a nikdy nemůžete 
o obsah přijít. Zároveň print vám neumožňuje komunikovat se svými fanoušky a vědět, kolik lidí vás sleduje a 
má případně zájem si pořídit jednoho dne vaši básnickou sbírku také v printu.  
  
Jak máte vyřešena autorská práva?  
  
Jakmile dá někdo něco online, tak nelze zabránit šíření dál, ale uživatelé mají plná práva k publikaci svých básní 
v printu, tj. nikdy nebudeme vydávat jejich sbírky bez jejich svolení.  
  
Máte v plánu Poetizer monetizovat? Zvažujete inzerci?  
  
Monetizaci jsme měli důkladně promyšlenou, než jsme začali oslovovat investory díky mé ženě Johaně, která 
táhla celý rozvoj Poetizeru. Právě na základě byznys plánu jsme dokázali získat investici při velice dobrém 
ohodnocení pět milionů eur, žena vedla jednání s investory a podařilo se jí zajistit částku 225 tisíc eur za 4,5% 
podíl. Inzerce je pouze jedna forma monetizace, ale neplánujeme klasickou inzerci na všechny možné produkty 
a služby jako na klasických sociálních sítích. 
Jaký je postup, pokud by autor chtěl své texty vydat knižně?  
  
Toto se uživatelé brzy dozví, a to již nejspíše v tomto roce. Určitě budeme v této oblasti nápomocni.  
  
Myslíte si, že můžete oslovit generaci mileniálů, kteří opouštějí sociální sítě jako Facebook?  
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Ano, myslíme. Hlavní důvod pro únik z těchto klasických sociálních sítí uvádějí mileniálové pocity úzkosti, 
méněcennosti a deprese, které jim tyto sítě evokují. Oproti sociálním sítím postavených na akcentování 
předstírání a povrchnosti, kdy se lidé snaží být často více dokonalejšími, úspěšnějšími a krásnějšími, stavíme 
Poetizer na myšlence minimalismu a hodnotě pouze psaného projevu, při kterém nikdo nemusí nic předstírat. 
Žádné závody krásy a úspěchu na něm nenaleznete.  
  
Jaký je Váš názor na Instapoets? Byla to pro Vás inspirace?  
  
Inspirace nikoliv, myšlenka Poetizeru vznikla před slávou Instapoets. Nemám proti nim nic. Naopak, výrazně 
nám pomáhají, neboť navykají lidi na básně v digitálním prostoru. Stále více Instapoets a mně také však vadí 
jednak inzerce na Instagramu ze všech stran a na vše, tak podvědomé tlačení uživatelů k užívání grafického 
obsahu pro větší úspěch postu (nemluvě o nemožnosti napsat a editovat si v něm báseň) a přizpůsobování 
formátu básně diktátu Instagramu.  
  
Kolik má Poetizer aktuálně uživatelů? Jaká čísla by pro Vás byla úspěch?  
  
Aktuálně má 25 tisíc uživatelů a chtěli bychom počet zdvojnásobit během nejbližších několika měsíců, přičemž 
více než dramatické navýšení počtu uživatelů je pro nás v tuto chvíli klíčové pro zajištění maximální uživatelské 
spokojenosti, bezchybného rozvoje dalších funkcí a zjištění, jaká forma propagace funguje pro nás nejvíce 
efektivně. V dlouhodobém horizontu míříme na stovky milionů uživatelů, ale je důležité si pěkně poctivě a 
profesionálně odpracovat každý krok růstu. Na zázraky nespoléháme. Hlavně na profesionální provedení 
Jak velký tým se nyní na Poetizeru podílí?  
  
Nyní máme již 12 osob a stále tým rozšiřujeme.  
  
Sháníte investory?  
  
Investory jsme již sehnali pro vývoj a spuštění nové a komplexnější podoby Poetizeru, rozjetí propagace na trhy 
USA a Kanadu a k úhradě elementárních nákladů. Pro další investiční kolo, po kterém plánujeme uvést již i dílčí 
monetizační prvky, budeme shánět další investory, a to již nyní od února. Poptáváme takové investory, kteří 
chtějí být součástí globálně ambiciózního českého startupu a pomáhat mu nejen finančně k dalšímu rozvoji. 
Máme velké štěstí, že naši dosavadní investoři jsou právě takoví a jsou nám ohromnou oporou.  
  
Jaké máte krátkodobé cíle?  
  
Zjištění co nejefektivnější formy propagace pro globální šíření Poetizeru a její cenu na jednoho nového 
uživatele, zdvojnásobení počtu uživatelů, dosažení maximální spokojenosti a retence uživatelů, rozšíření a 
konsolidace týmu, naprogramování dalších dodatkových funkcí a zajištění financí při dalším investičním kole.  
  
Jaká je Vaše vize? Jak byste si představoval Poetizer za pět let?  
  
Vize je, aby měl Poetizer stovky milionů uživatelů, a stál tak po boku již zaběhlých sociálních sítí. Co se týče 
obecného povědomí a finanční soběstačnosti, aby byl klíčovým partnerem pro všechny, kdo chtějí publikovat 
své básně, a pomohl nalézt nové vycházející básnické talenty.  
  
Chceme také umocnit hlas všech, kdo chtějí akcentovat sociální nespravedlnosti a zároveň pomoci překlenout 
mezilidské bariéry, které tak často politici uměle vytvářejí pro své zájmy. Na Poetizeru totiž nezáleží, jak jste 
bohatý, jaké jste národnosti nebo jakou máte víru, v poezii, sdílení zážitků z lidské existence jsou si všichni 
rovni.  Za pět let bychom si představovali Poetizer s třemi miliony spokojených uživatelů, zavedením všech 
monetizačních prvků a uvedením do většiny zemí světa. 
Lukáš Sedláček po studiích oborů mezinárodní teritoriální studia, evropská studia a mezinárodní vztahy na 
Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, religionistiky a hebraistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 
po vystudování mezinárodních vztahů na University of Cambridge (článek  
 zde během studií), působil Lukáš Sedláček na Úřadu vlády, Ministerstvu obrany, v neziskové organizaci Ano 
pro Evropu a v O2. Současně přednášel na zahraničních univerzitách v Praze mezinárodní vztahy a byznys 
etiku a zastával funkci prezidenta českého spolku absolventů Oxfordu a Cambridge. V roce 2010 založil a od té 
doby vede European Leadership & Academic Institute v Praze (ELAI), firmu, která poskytuje firemní vzdělávání 
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s osobnostmi českého byznysu a realizuje nejrozsáhlejší událost k inovacím, Týden inovací ČR. Věnuje se také 
publicistice, sochaření, přednášení, psaní a poezii. 
 
 
URL| http://roklen24.cz/a/S4fmH 
 

Michael Romancov: Kdyby Čína chtěla přistřihnout křídla Škodovce, 
problém se projeví nejdříve tam 

14.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     
    Hostem Osobnosti, Michael Romancov, Eduard Stehlík, Vladimira Putina, Barbora Tachecí, Kateřina 

Chvátalová         

Politický geograf, pedagog a publicista Michael Romancov má blízké vazby k Rusku. Nejen proto, že z něj 
pocházel jeho dědeček, se této oblasti a politickým vazbám vůči Putinově zemi věnuje nejčastěji. Za obrovské 
bezpečnostní riziko ovšem považuje také Čínu. „Je stejné jako v případě Ruska, ale myslím si, že Čína se, 
alespoň zatím, chová úplně jinak,“ říká pondělní host Osobnosti Plus. 
 
„Zatímco Rusko se stalo rizikem v primárně standardní bezpečnostní oblasti, protože vidíme, že do Evropy 
opětovně vneslo válku jako běžný způsob komunikování, Čína i nadále tvrdí, že posledních 30-40 let zažívá 
takzvaný mírový vzestup. Současně si ale začíná vykolíkovávat prostor mimo své hranice, včetně třeba 
hospodářské špionáže,“ upozorňuje odborník.  
Politický geograf, pedagog a publicista Michael Romancov působí na katedře politologie Institutu politologických 
studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Je absolventem 
Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK. Ve své profesi se zaměřuje předeším na 
oblast Ruska a jeho blízkého okolí.  
Podle politického geografa je nutné brát v potaz tržní a ekonomické rozdíly a odlišné podmínky podnikání v 
komunistické velmoci.  
„Největším nebezpečím, které pro nás Čína znamená, je představa, že když se řekne byznys, tak si myslíme, že 
je to to samé jako byznys v západoevropském provedení. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že podnikatelské 
prostředí, ať už jde o vlastnická práva nebo vymahatelnost práva, je úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí,“ 
říká.  
Někoho od malička fascinuje sport, u mě to byla politika.  
Michael Romancov  
Romancov glosuje také výroky prezidenta Zemana o ohrožení ekonomických zájmů českých podnikatelů v 
Číně.  
Vojenský historik Eduard Stehlík se specializuje na novodobé československé dějiny a mnohdy se setkává s 
různými názory na minulé skutečnosti. S kauzou bratří Mašínů sklidil za svůj postoj, kterým se obou odbojářů 
zastal, četnou kritiku. „Často se k případům vyjadřují lidé, kteří nemají elementární informace,“ uvádí.  
„Proč si myslíme, že PPF je česká firma? Pokud je mi známo, daně odvádí v Nizozemsku, tedy má pouze 
českého zakladatele a majitele. Zaměstnává obrovské množství lidí po světě a většina z nich nejsou Češi. 
Samozřejmě chápu, že pan Kellner, který je jejím vlastníkem, se snaží svůj byznys ochránit, to je srozumitelné. 
Ale nevidím jediný důvod, proč by mu měl český stát vycházet příliš vstříc. To se koneckonců týká i Škodovky. 
Auta, která se prodávají v Číně, se tam také vyrábějí. Takže pokud by jí Číňané chtěli přistřihnout křídla, tak se 
problém primárně projeví u nich,“ uvádí publicista.  
Expert na Rusko se krátce vrací i k politické situaci v zemi pod celkově už osmnáctiletým dohledem Vladimira 
Putina.  
„To, jak Rusko zareagovalo na dění na Ukrajině a i jejich angažmá v Sýrii, je viditelně sovětské. Myslím, že je 
nebezpečné ještě z jiných důvodů než jen pro zahraniční politiku. Daleko větší hrozbou je, jak Putin změnil svůj 
stát směrem dovnitř. Od sovětských dob vznikly dva podstatné rozdíly. Jednak, že objektivně přibývalo těch, 
kteří byli spokojení, protože se z jejich pohledu neuvěřitelným způsobem zlepšila ekonomická situace. A 
zároveň kritici, když viděli, že s ničím nepohnou, mohli bez velkých problémů opouštět zemi,“ uzavírá téma.  
Poslechněte si celý rozhovor s hostem Barbory Tachecí. Michael Romancov ještě mluví o své první návštěvě 
USA, nebo proč na něj Rusko působilo jen šedě.  
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URL| https://plus.rozhlas.cz/michael-romancov-kdyby-cina-chtela-pristrihnout-kridla-skodovce-problem-se-
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Potůček: Současná podpora třetího pilíře je dostatečná 
14.1.2019    Právo    str. 03    Zpravodajství 

    (svj)         

Zatím poslední důchodová komise pod vedením profesora z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martina 
Potůčka, která ukončila svoji práci předloni na podzim, navrhla kromě jiného ustavit nové dobrovolné 
veřejnoprávní penzijní spoření na individuální bázi garantované státem.  
 „Je možné zvažovat i další eventuality, včetně úprav podoby třetího pilíře. Jeho stávající podpora ze 
strany státu je ovšem v současné době více než dostatečná a jeho překlopení do podoby povinné součásti 
důchodového pojištění pro všechny z mnoha dobrých důvodů více než problematické,“ řekl Právu Potůček.  
 Podle ekonomky Markéty Šichtařové by se systém, v němž by každý měl možnost tzv. opt-outu, nijak 
zásadně nelišil od současnosti.  
 „Každý i dnes má možnost vstoupit do penzijního připojištění. Jen se zde kosmeticky mění parametry o 
státní či zaměstnavatelskou podporu, ale logika systému v podstatě není odlišná od stávajícího stavu, takže to 
jen lidi mate, když se vše tváří jako úplně jiný systém,“ podotkla.  
 Šichtařová je navíc přesvědčená o tom, že možnosti důchodové reformy už byly v Česku „spáleny a 
politický kapitál byl promrhán“.  
 
„Je zapotřebí mohutné osvěty“  
 
„Dneska už jedinou rozumnou cestou jsou parametrické úpravy průběžného systému plus mohutná osvěta, 
která lidem vysvětlí, že je nezbytné, aby si sami spořili. A hlavně aby pochopili, že toto důchodové spoření může 
probíhat i zcela mimo penzijní fondy, může mít podobu akumulace prakticky jakéhokoliv likvidního majetku,“ 
řekla Právu ekonomka. „Povinný třetí pilíř nikde ve světě není,“ poznamenal k úvahám členů vládního kabinetu 
profesor z Vysoké školy finanční a správní Jaroslav Vostatek. Podle hlavního ekonoma společnosti BH 
Securities Štěpána Křečka by zavedení povinného spoření na důchod v soukromých penzijních fondech bylo 
krokem, ke kterému se neodvážily ani pravicové vlády.  
 „Je tedy poněkud překvapivé, že s tímto návrhem přichází ministryně práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová. V případě zavedení povinného spoření na důchod se sníží disponibilní příjem lidí. To nejvíce 
dopadne na nízkopříjmo -vé skupiny obyvatel, které již dnes stěží vyjdou se svými příjmy. Nově by přitom 
musely část příjmů posílat na povinné důchodové spoření,“ uvedl pro Právo Křeček.  
 Systém důchodového spoření by měl být podle něj nastaven tak, že lidé do něj budou ochotně 
vstupovat sami.  
 „Po posledních úpravách třetího pilíře však docházelo k odlivům lidí. Například v roce 2017 se počet lidí 
využívajících třetí pilíř snížil o 69 tisíc,“ dodal ekonom.  
 
Foto popis| Martin Potůček 
 

Povolání: aktivista 
14.1.2019    Týden    str. 12    Aktuálně 

    Filip Nachtmann, Pavel Baroch         

Květiny politiků vyhozené 17. listopadu nebo neoprávněně obsazená pražská Klinika, kde minulý týden začalo 
vyklízení. V poslední době jde o nejznámější akce aktivistů. V české společnosti jich ovšem působí mnohem 
více.  
Kdo jsou, o co usilují a kde na své akce berou peníze?  
TÝDEN představuje deset nejvýraznějších z nich.  
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Na stole v prvním patře rodinného domu na pražské Zbraslavi leží vedle počítače s nálepkou rudých trenek 
rozhodnutí pražských úředníků o vyměřené pokutě. Známý protiruský aktivista Otakar van Gemund musí 
zaplatit čtyři tisíce za to, že loni 17. listopadu vyhodil na Národní třídě do koše květiny od Andreje Babiše, Miloše 
Zemana a Tomia Okamury. Pokutu zaplatit nehodlá, proti rozhodnutí se odvolá a je připraven květiny do koše 
vyhodit znovu. „Náš největší problém je, že je tu společnost rozdělená na dva nesmiřitelné, zhruba stejně velké 
tábory. I já jsem nesmiřitelný, nemám vůbec nic společného s tou druhou půlkou,“ říká van Gemund, podle 
něhož v Česku působí poměrně velká aktivistická scéna (více v rozhovoru na str. 16).  
 Ta se od dob krátce po revoluci a volání Václava Havla po co největší občanské společnosti dost 
proměnila. Podle filozofa a sociologa Václava Bělohradského je však dnes víceméně rozpadlá. „V Česku je 
občanská společnost strašně slabá, má to své historické důvody. Hrozně slabý je i český aktivismus a hlavně se 
velmi rychle ideologizuje postoj vůči němu. Česká potřeba všechno ihned nálepkovat dělá pozici občanského 
aktivismu velmi složitou,“ řekl Bělohradský TÝDNU. Spousta lidí si podle něho stále myslí, že o veřejných 
záležitostech mají rozhodovat pouze zvolení politici. Minulý týden začalo vyklízení Autonomního sociálního 
centra Klinika na pražském Žižkově. Skupina aktivistů odmítala opustit budovu Správy železniční dopravní 
cesty, kterou neoprávněně využívala  
 několik let. Tvrdili, že „fetišizace vlastnického práva je jeden ze základních problémů této společnosti“ a 
že oni jsou „pro demokratizaci vlastnictví“.  
 Bělohradský tvrdí, že stále častěji vznikají témata, na něž zákon nemyslel a která lze řešit jen dohodou 
mezi různými částmi společnosti. Právě k tomu by měl sloužit aktivismus, jenž se pokouší měnit postoje k 
nejrůznějším problémům a své cíle někdy prosazuje poměrně razantně. V případě Kliniky tak, že se aktivisté 
zabarikádují v jednom z křídel budovy a odmítají ji opustit. „Postup státu vůči lidem z Kliniky má určitý 
symbolický význam. U nás nikdy občanská společnost nevyhraje, vždy zvítězí soukromovlastnické vztahy. My 
nedovolíme, aby se občanská společnost pletla do systému,“ říká filozof.  
 Kdo jsou tedy čeští aktivisté? TÝDEN se zaměřil na ty, kteří se zabývají politikou, sociálními či 
ekologickými tématy, a představuje nejvýraznější z nich. Někteří svou činnost platí z vlastní kapsy, jiní spoléhají 
na státní rozpočet, evropské peníze či George Sorose. Najdeme mezi nimi levicové progresivisty, bojovnice 
proti toxické maskulinitě, ultrapravičáky, ale i lidi, kteří prostě jen touží zlepšit společnost.  
 
Marie (Jiří) Feryna  
 
Známá transgender aktivistka Marie Feryna (původně Jiří Feryna), která se dlouhodobě zabývá LGBT tematikou 
a ochranou práv sexuálních menšin, je činná v rámci již zmiňovaného Autonomního sociálního centra Klinika. 
Před několika lety na sebe poprvé výrazněji upozornila článkem, v němž si přála „odstigmatizovat“ i další 
sexuální menšiny, například pedofily. Loni vyvolala skandál výpověď dvou žen, že prý je Feryna znásilnila, poté 
se vše pokoušela ututlat a hrozila sebevraždou. Čin se shodou okolností údajně stal právě v prostorách Kliniky. 
Aktivistka se hájila opilostí, depresemi a tím, že si nic nepamatuje. Policie nakonec případ odložila s tím, že ke 
znásilnění nedošlo, ale Feryna byla vyloučena z organizace Trans*parent, která sdružuje transgender osoby. 
Jako squatteři, kteří neplatí žádný nájem, lidé z Kliniky moc peněz nepotřebují. Provoz centra se snaží 
financovat z komunitní podpory.  
 
Jakub Janda  
 
V oblasti české zahraniční politiky je v posledních letech velmi činný ani ne třicetiletý Jakub Janda. Bojovník s 
dezinformacemi a výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty brojí především proti vlivu Ruska a Číny u nás 
a často se dostává do křížku s prezidentem Milošem Zemanem. Ten se do něho opřel naposledy loni v září, 
když během projednávání rozpočtu mluvil ve vládě o neužitečných neziskových organizacích placených ze 
státního rozpočtu a prohlásil, že jsou Evropské hodnoty vedeny pornohercem (Janda v minulosti natočil erotické 
video, později uvedl, že se za něj stydí, pozn. red.). Janda kontroval, že Zemanovi vadí rozkrývání práce Hradu 
v zájmu Ruské federace. Pro jeho přílišnou zarputilost někteří zpochybňují Jandovu nezaujatost, způsob práce 
think -tanku v minulosti například zkritizovala skupina vědců a vysokoškolských pedagogů z Fakulty sociálních 
věd UK. Evropské hodnoty získávají peníze z různých veřejných institucí, od českých ministerstev, z Evropské 
unie či z nadace miliardáře George Sorose.  
 
Jan Čižinský  
 
Samostatnou kapitolou jsou aktivisté, kteří postupem času přešli do politiky. Příkladem mohou být Zelení, 
později třeba recesistické brněnské hnutí Žít Brno a dnes Piráti, kteří jsou dokonce hojně zastoupeni ve 
sněmovně. V ní s nimi sedí pedagog, aktivista a bývalý člen KDU-ČSL Jan Čižinský. Ten se do povědomí 
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veřejnosti dostal v roce 2013 coby organizátor referenda o plánu na stavbu nové budovy radnice v Praze 7. 
Tentýž rok získal ocenění za mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě a o 
rok později už vedl vítěznou kandidátku hnutí Praha 7 sobě a stal se starostou. Hnutí uspělo i v loňských 
komunálních volbách a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil mluví o tom, že by s ním chtěl spolupracovat i na nejvyšší 
úrovni. Ve sněmovně o sobě dal Čižinský zatím nejvýrazněji vědět otočkou u návrhu ústavního zákona 
chránícího manželství jako svazek muže a ženy. Návrh nejdříve podepsal, posléze se za to ale omluvil a 
prohlásil, že pro něj hlasovat nebude.  
 
John Bok  
 
Je jedním z nejznámějších politických aktivistů v Česku. Podepsal Chartu 77 a během revoluce vedl ochranku 
Václava Havla. Bok je předsedou a zakladatelem Spolku Šalamoun, který se angažuje v případech, kdy je 
podezření na chybné vyšetřování nebo rozhodnutí soudu. V posledních letech se zabývá například kauzou 
Lukáše Nečesaného obžalovaného z pokusu o vraždu kadeřnice. Bok se hodně angažuje, je rád vidět a pro 
ostré slovo nechodí daleko, což se ukázalo i u jednoho ze soudů s Nečesaným, kde vykřikoval něco o zrůdách a 
hovadech. Před prezidentskou volbou se zase nevybíravě pustil do jednoho z kandidátů – Michala Horáčka. 
„Jak vůbec někdo může uvažovat o tom, že tenhle člověk by mohl plnohodnotně nahradit tu jitrnici na Hradě. S 
tímhle blbem by to bylo z bláta do louže,“ napsal tehdy podporovatel Jiřího Drahoše na svůj facebookový účet. 
Jeho spolek je financován hlavně z darů a nadačních grantů, přispívají mu ale i ti, které zastupuje.  
 
Aneta Petani  
 
Zcela samostatným světem jsou mezi aktivisty feministky sdružené většinou v České ženské lobby. Ty o sobě 
daly vědět na podzim, když podaly trestní oznámení na katolického kněze Petra Piťhu za jeho kázání o 
homosexuálech a takzvané Istanbulské úmluvě. Jedna z aktivistek kvůli tomu dokonce narušila mši kardinála 
Dominika Duky v katedrále svatého Víta. Aneta Petani předstoupila před Duku s trnovou korunou na hlavě a jen 
v podprsence a kalhotkách poklekla před oltář. „Čekám reakci, proto taky protestuji. Můj protest má být tichý, i 
když bude pro představitele katolické církve v něčem kontroverzní,“ řekla ke svému činu dívka, jejíž tělo 
pokrývaly nápisy „Proč jste jim nasadil korunu z trnů?“ a „Láska k pravdě“. Feministky sdružené v České ženské 
lobby financují své akce mimo jiné ze státního rozpočtu. Peníze shánějí i z Evropské unie nebo Sorosovy 
nadace Open Society Foundations.  
 
Miroslav Patrik  
 
Pokud politici hledají viníka pomalé výstavby dálnic, dost často ukazují právě na Miroslava Patrika, předsedu 
hnutí Děti Země. Vyčítají mu, že je mu přednější několik žab namísto potřeb lidí. „Zákony dávají lidem právo 
připomínkovat různé stavby a my jen využíváme tuto možnost, která tu před listopadem 1989 nebyla,“ říká 
Patrik. Mnozí politici podle něho nechtějí, aby se občané veřejně angažovali a „radili“ jim, jestli stavba není v 
rozporu se zákony o ochraně přírody nebo zda neexistují jiné varianty. „Je jen na úřadech, jestli naše 
připomínky uznají, nebo ne,“ uvádí Patrik. A tvrdí, že instituce mnohdy nedokážou rozhodnout v souladu se 
zákonem ani dlouhé roky – vinu však politici házejí na občanské spolky. Patrik zdůrazňuje, že za posledních pět 
let mělo jeho sdružení příjmy 1,5 milionu korun, ale z veřejných zdrojů šlo jen 30 tisíc. Spolek žije především z 
darů od občanů nebo z vlastních výdělků.  
 
Jakub Čech  
 
V šestnácti letech si od soudu nechal přiznat plnou svéprávnost, aby mohl účinněji „bojovat“ s úřady. Známým 
se stal v roce 2015, když ve svých patnácti letech požadoval po magistrátu v Prostějově několik dokumentů. 
Úřad vyhověl až poté, co mu to nařídil Krajský úřad v Olomouci. Vedl rovněž spor s prostějovskou primátorkou 
Alenou Raškovou, kterou označil za „malého Babiše“, nebo s Českou poštou o klientskou  
 kartu pro děti. Stěžoval si i poté, co ho organizátoři vykázali z trávníku v pražské Valdštejnské zahradě, 
kde byl koncert a nebylo tam k hnutí. „Nálepku věčného stěžovatele mám od médií, já se prostě zajímám o věci 
veřejné a o politiku. Kdo chce být aktivním a odpovědným občanem, nevyhne se občasným žádostem o 
informace, podnětům nebo stížnostem,“ řekl Čech před časem.  
 
Štěpán Kotrba  
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Levicového aktivistu a politického analytika „proslavil“ incident na loňském sjezdu ČSSD, kde pepřovým sprejem 
napadl bezdomovce, kteří prosili o cigaretu. Vedle desetitisícové pokuty od soudu ho potrestal i Český rozhlas, 
který s ním ukončil externí spolupráci. Kotrbu v Radě Českého rozhlasu, ale i České televize dobře znají kvůli 
jeho opakovaným stížnostem na neobjektivní vysílání. Na svém facebookovém profilu dokonce vyzýval k 
„nakopání prdelí“ redaktorům zpravodajství ČT. Vadil mu příspěvek o konci druhé světové války, kde byla podle 
něho upozaděna role Rudé armády při osvobozování Prahy.  
 
Daniel Vondrouš  
 
Je příkladem ekologického aktivisty, který se dostal až na vlivné místo ve státní správně. Počátkem 
devadesátých let bránil vlastním tělem severočeské Libkovice před zbouráním kvůli těžbě hnědého uhlí. 
Zúčastnil se rovněž blokád Temelína, aby na stavbu elektrárny nemohly autobusy s dělníky. V letech 2002 až 
2010 pracoval jako poradce, a jeden čas dokonce jako vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. 
„Vždycky jsem chtěl být co nejblíže k rozhodování. Co nejvíce se na něm podílet,“ řekl před časem Vondrouš. V 
současnosti je ředitelem Zeleného kruhu, asociace nejvýznamnějších ekologických organizací. Zelený kruh 
dostal peníze od státu naposledy v roce 2015. Zhruba 90 procent příjmů tvoří příspěvky od nadací, členů nebo 
dary. Zbytek jsou granty od pražského magistrátu.  
 
Adam B. Bartoš  
 
Ultrapravicový aktivita je znám především svými antisemitskými postoji. Na hrobě Anežky Hrůzové, po jejíž 
vraždě v roce 1899 propukla vlna antisemitismu, nechal Bartoš na jaře 2015 ceduli s nápisem: „Její smrt český 
národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud 
uspokojivě vyřešena.“ Za tento text posléze dostal od jihlavského soudu roční podmínku, což loni v lednu 
potvrdil Nejvyšší soud. Týž měsíc byl Bartoš nepravomocně odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu za 
protižidovské knihy a texty. K soudu ho tehdy přišel podpořit neúspěšný prezidentský kandidát Petr Hannig.  
 Bartoš se „proslavil“ už před pár lety svým seznamem Židů, tedy známých osobností z politiky, 
hospodářství, duchovního života, kultury a showbyznysu. Říkal mu také Dvorana židovské slávy. „Židé se 
nehlásí ke svému původu ani k tomu, jak snadno pronikají na významné posty. Nepochlubí se sami, tak jim v 
tom pomáhám,“ řekl tehdy Bartoš.  
 
Foto autor| Foto: ČTK, Facebook 
Foto popis| POLONAHÁ PŘED KARDINÁLEM. Boj proti nadvládě mužů zavedl loni Anetu Petani až před 
kardinála Dominika Duku. Jen v prádle a s nápisy na těle před ním poklekla v katedrále sv. Víta. 
Foto popis| MŮŽE ŽENA ZNÁSILNIT? Marie (Jiří) Feryna, známá transgender aktivistka z Kliniky, loni čelila 
obvinění, že znásilnila své dvě kolegyně. Policie případ nakonec odložila. 
Foto popis| POZOR, ŽÁBY! Aktivistu Miroslava Patrika někteří podezřívají z toho, že je mu milejší několik žab 
než lidské zdraví. 
 

Klíčové hlasování o brexitu 
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Tak tolik poslední projev před klíčovým hlasováním britských poslanců. Připomínám že britská dolní sněmovna 
bude hlasovat o dohodě, kterou premiérka Theresa Mayová vyjednala s Evropskou unií. Jak by to mělo 
probíhat. Přibližně do deváté hodiny večer budou poslanci hlasovat o dodatcích, třeba o možném pozdržení 
brexitu a nebo dalších zárukách kolem Irska, no, a poté přijde na řadu samotná dohoda. Je ovšem za určitých 
okolností možné, že k tomu poslednímu hlasování se poslanci nedostanou, protože výsledkem bude schválení 
některé ho z oněch dodatků. Všechno sledujeme živě, nabídneme tady na zpravodajské čtyřiadvacítce v 
Devadesátce, včetně komentářů. V Devadesátce vítám bývalého ministra zahraničních věcí a předsedu 
zahraničního výboru sněmovnu Lubomíra Zaorálka, dobrý večer. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
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Dobrý večer. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
A vítám taky Iva Šlosarčíka z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dobrý večer. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Pánové, možná první krátká reakce na ta poslední slova premiérky Theresy Mayové, nebude druhé referendum 
a je to historické hlasování o historické smlouvě, která ovlivní vývoj Británie na desítky let dopředu, pane 
Zaorálku. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
No, určitě je to takovýto výjimečný okamžik, ale já se obávám, že ten večer je spíš příznakem určité velké 
politické krize v Británii. A obávám se, že i když nevím, jestli mohu předvídat, že tak bude vypadat zřejmě i 
výsledek toho dnešního hlasování podle všeho a mám pocit, že ten hlavní problém je v tom, že Británie vlastně 
není schopna odpovědět na otázku, jak chce z Evropské unie odejít. A tohle podle mě poznamenává i to dnešní 
jednání, ta sněmovna, kterou sledujeme, ke které mluví Theresa Mayová, je rozdělená takovým způsobem, že 
není schopna dát dohromady většinu, která by odpověděla na otázku, která je vlastně Evropská unie klade. Jak 
chcete odejít. A to si myslím, že je krize, která dneškem neskončí. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Jak hodnotíte ta slova Theresy Mayové vy, pane Šlosarčíku. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
Tak dnešní jednání v parlamentu a projev britské premiérky je samozřejmě velkým projevem k události, která je 
velmi významná pro Británii, pro Evropskou unii a opět nejvíc je to ukázáním hluboké krize britského politického 
systému a hlavně britské politické elity, politické třídy, která se ukázala v posledních měsících či roce a možná 
to ukáže dneska při hlasování, že se chovají jako politici a nejsou schopni se ani na chvíli chovat jako státníci, 
kteří by nadřadili svůj stranický, politický zájem, podřadili svůj stranický zájem zájmu celého Spojeného 
království. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
No, a v tomto selhání, pane Zaorálku, v tom kontextu toho selhání britských politiků to dnešní hlasování bude 
křižovatka nebo to nakonec dopadne tak, že to bude pouze dílčí hlasování a později dojde na to hlasování s 
velkým H, na to závěrečné, opakované. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
My především ještě stále nevíme, jak to hlasování dopadne. Pokud by nedopadlo, tak musí Therese Mayová v 
pondělí předstoupit před britský parlament a navrhnout nějaké řešení, ví se, že to se bude odvíjet od toho, jak to 
hlasování dopadne, dokonce i když bude neúspěšné, tak bude záležet, jak velká nebo menší bude ta porážka a 
podle toho může mít Therese Mayová odvahu pokračovat nebo naopak třeba rezignovat, takže to jsou 
alternativy, které se budou odvíjet v její hlavě podle toho, jak to hlasování dopadne. Je tady několik možností, 
myslím, zanedlouho budeme vědět, jaký je výsledek a pak se bude rozhodovat o tom, kterou cestou se Británie 
vydá. Budou tam určité opce, dokonce i kdyby Therese Mayová už nebyla schopna dále, pokud třeba 
nerezignuje, je taky možné, že se dá dohromady většina, to je jedna z variant, o které se mluví, většina 
poslanců Labour Party a část konzervativců, který by se mohli dohodnout na tom, že zvolí tu norskou opci, to 
uspořádání alá Norové, free trade agreement. To znamená, pokud by třeba takováto varianta, tak se tam 
nabízejí řešení, i když ta smlouva padne, tak přijít s nějakou variantou, která by do toho mohla vstoupit, takže 
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není to tak, že by tam nebyla žádná možnost, ale ta svízel je v tom, že ani na tuto variantu, kterou vám říkám, 
vůbec není jisté, možná ani pravděpodobné, že se ta většina utvoří, takže ta, je tu také možnost, že se vlastně 
žádná varianta neotevře, že vlastně Therese Mayová se možná třeba ani nepokusí jednat s Evropskou unií v 
prodloužení toho, protože dokonce, kdyby se mělo jednat o prodloužení, tak by se na tom musela dohodnout 
opět ta sněmovna. Westminster by se musel dohodnout na tom, že ať se požádá o prodloužení té lhůty a jedná 
s dále, takže na všechno tady potřebujete většinu a pokud se většina na nic nenajde, tak nebude žádné řešení, 
než ten no deal, žádný brexit a vlastně, jak se tomu říká dneska, tvrdý pád nebo volný pád. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
My samozřejmě všechny ty varianty podrobně probereme. Dnes večer aktuální informace z britského 
parlamentu. 3 ze 4 dodatků nakonec nebudou hlasovány v dolní komoře, tedy o 3, ze 4 dodatků nakonec 
poslanci britského parlamentu nebudou rozhodovat, což znamená, že to konečné rozhodnutí o brexitové 
smlouvě bychom se měli přeci jenom dozvědět o něco dříve. Pane Šlosarčíku, vy byste si vsadil na to, že Velká 
Británie skutečně odejde z Evropské unie nebo sdílíte tu skepsi Lubomíra Zaorálka, že to vůbec není, vůbec 
není jasné? 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
Tak na to, že Velká Británie odejde z Evropské unie, bych se vsadil docela ochotně. Na to, že odejde přesně k 
tomu konci března, bych vsadil trošku méně peněz a nesázel bych na to, jaký bude ten režim odchodu, jestli se 
smlouvou nebo supertvrdý, hodně tvrdý brexit. Ale my si musíme uvědomit, že to, co tam probíhá dneska, je 
primárně souboj uvnitř Spojeného království. Ten parlament dneska nepřijímá zákon o vystoupení Británie z EU, 
dokonce ani neschvaluje tu smlouvu, on jenom dává politické zelené, červené, žluté, oranžové nebo žádné 
světlo britské dnešní vládě. Co může dělat dál, to je politická debata. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
No, dobře, ale rozhoduje o tom, zda jízdním řádem to odcházení bude ta smlouva anebo nikoliv nebo zda to 
bude odcházení bez jízdního řádu? 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
To by bylo velice krásné, kdyby tak všichni poslanci uvědomovali, si uvědomili a mysleli tímto způsobem, 
vystupujeme se smlouvou, vystupujeme beze smlouvy. Ale spousta poslanců, a to je jeden z důvodů, proč je ten 
parlament tak rozštěpený, není schopen se vlastně na ničem pořádně dohodnout, že mnoho poslanci si myslí, 
byť jim premiérka říká, že tomu tak není, že mají před sebou alespoň čtyři možnosti. Vystoupení se smlouvou, 
supertvrdý brexit, žádné vystoupení, zůstání v EU a velká skupina hlavně konzervativních poslanců, která chce 
z EU ven, si pořád myslí, že je schopná, že by britská vláda s touto nebo s jinou premiérkou, premiérem, byla 
schopná vyjednat lepší smlouvu o vystoupení, než vyjednala současná premiérka a právě to, že v myslích 
poslanců, není to varianta A a B, ale A, B, C, D, máte problém dosáhnout té většiny, která by posunula to 
jednání a ten proces dál. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Rozebereme ... 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
Mohl bych na to navázat? V zásadě souhlasím, jenom bych k tomu řekl, opravdu dneska tady nemáme dohodu, 
že jo, tady se hlasuje jenom několik prvků, teď Theresa Mayová dokonce řekla, že klíčová je ta otázka 
Severního Irska, pak je to zaplacení určité sumy za ty, účet tedy Evropské unie, já nevím, v hodnotě 39 miliard a 
podobně a pak je to třeba závazek, že se, už se Británie postará o občany Evropské unie v Británii a podobně. 
Tyto prvky, vlastně jenom takovýchto několik zásadních prvků, které my teďka máme schválit a vtip je v tom ale, 
proč jako i tato věc, která není vlastně ještě tak složitá, proč neprojde nebo pravděpodobně, je proto, že mně 
připadá, že v britském parlamentu jsou dvě poměrně silné skupiny, které nemají zájem na tom, aby ta dohoda 
prošla. Já si myslím, já tam vidím jednu skupinu, velmi silnou, konzervativní skupinu poslanců, která je 
přesvědčena, že vlastně největší jistota skutečného odchodu je v případě, že to celé padne a bude to tvrdý 
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brexit. A pak je tam /nesrozumitelné/ i skupina labouristů, myslím, dokonce je ztělesněná panem Corbynem, 
kteří vlastně také jsou přesvědčení, že když to celé pane, tak to bude znamenat chaos, porážku Konzervativní 
strany a šanci pro vítězství ve volbách. A to je ty dva tábory, které se vlastně z obou stran sjednocují na tom, že 
nemají zájem na tom, aby ani toto se dneska akceptovalo. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Možná, pánové, dřív, než budeme pokračovat v tom rozebírání té situace, jaká je, by stálo za to připomenout, že 
parlament projednává z formálního hlediska dva různé dokumenty. Dohodu o podmínkách brexitu, což je 
rozsáhlý, téměř 60stránkový dokument a politickou deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Ta 
je podstatně kratší, vešla se na 26 stran. Dohoda, tedy ten rozsáhlejší dokument podrobně řeší podmínky 
samotného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Pojďme se podívat, jaké jsou varianty dalšího vývoje. Už 
jsme je tady v podstatě načrtli v závislosti na tom, jak hlasování dopadne. Pokud poslanci dohodu schválí, 
vstoupí v platnost 29. března. V tomto případě v běžném životě mnoho nezmění, a to nejen pro podnikatele a 
obchodníky, ale taky pro britské občany v Evropské unii a naopak. Platí to taky pro Čechy, kteří žijí a nebo 
pracují ve Spojeném království. No, a v jiném postavení se ocitne samotná Británie poté, co opustí evropské 
instituce. Už nebude mít vliv na přijímání nových pravidel. Může se ale stát, že poslanci dohodu sice schválí, ale 
s výhradami. Záležet potom bude na tom, zda premiérka Mayová dokáže vyjednat v Bruselu změny v dohodě, 
no, a v tom případě by začala platit opět 29. března. Pokud by se jí to ale nepodařilo, nastane stejná situace, 
jako kdyby poslanci dohodu neschválili. No, a potom se nabízí 5 variant, nové jednání s Evropskou unií, 
opakování referenda o brexitu, což ovšem premiérka před malou chvílí zopakovala, že nebude, případně 
hlasování o nedůvěře vládě premiérky Mayové. Parlamentní volby a taky odchod z Evropské unie bez dohody. 
V tom posledním případě by se Velká Británie ocitla na konci března mimo evropskou celní unii a vzájemný 
obchod s Evropskou unií by se řídil podle pravidel Světové obchodní organizace. Když pánové navážeme na to, 
co jste před malou chvílí říkali, je to v zásadě v dolní komoře britského parlamentu tak, že nerozhodují 3, 4 
strany, ale 650 v zásadě nezávislých poslanců, kteří na ten způsob odchod Velké Británie z Unie mají svůj 
vlastní pohled, pane Šlosarčíku? 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
Ano i ne. V běžných hlasováních, existuje dosti výrazná stranická disciplína, ten pojem vládní /nesrozumitelné/, 
který vznikl v britské tradici, to znamená člen parlamentu, který kontroluje a je schopen většinou přimět 
poslance, aby hlasovali v souladu s vládní linií, většinou funguje. Brexitová záležitost je něco jiného, tady je 
štěpení uvnitř konzervativní strany, které bylo uznané už před referendem. Jen si připomeňme, že před 
referendem a opět nyní typické, dal tehdejší premiér Cameron členům svého kabinetu volnost, jestli chtějí vést 
kampaň pro nebo proti zůstání v Evropské unii a stejně tak každému poslanci dal volnost, takže většinou ty 
stranické linie hrají klíčovou roli, ale brexit je jedna z těch výjimek, kdy opravdu poslanci jsou rozštěpeni a každý 
víceméně hlasuje podle vlastní preference nebo podle frakce stranické, ke které patří. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
No, já jenom to řeknu jinými slovy, jako skutečně ten problém je podle mě v tom hlubokém rozdělení 
Konzervativní strany, které má asi v něčem docela velké dějiny, a to bylo vlastně ten pokus Davida Camerona 
tohle štěpení vyřešit tím referendem. Přesunout ten vnitřní problém na občany Británie. To se ukázalo být 
fatální, skutečně smrtelné, ale do dneska se ta situace příliš nezměnila, z těch, já nevím, jestli 317 poslanců 
Konzervativní strany, je jich tam 150 podporujících Therese Mayovou a tuto její smlouvu, pak je tam zhruba asi 
60 tvrdých brexitérů a pak je tam asi 25 proevropských ... 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
No, a promiňte, vám se možná jako členovi ČSSD, poslanci ČSSD nebude líbit úplně ta teze, že na vině stejně 
tak mohou být také labouristé. Ono to působí téměř tak, že Jeremymu Corbynovi téměř nezáleží na tom, jakým 
způsobem Británie z Unie odejde, že mu jde jen a pouze o to, aby se dostal k moci. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
Já s obávám, že máte v něčem pravdu, já bych to řekl jinými slovy trochu, ten problém je v tom, že jednak teda 
u brexitu je to tak, u Corbyna je to taky asi jeho dlouhodobý životní vývoj. On vlastně také nebyl moc velkým 
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stoupencem Evropy a nebyl žádným zapáleným bojovníkem pro to, aby zůstala Británie v Evropské unii a dnes 
se obávám, že tam je jeden faktor. Jeho program politický je poměrně docela revoluční, znárodňování, jsou tam 
ty rady dělnický, je tam celá řada opravdu věcí, které i nám tady z bývalého socialismu znějí velmi zvláštně. A 
on je přesvědčen, že Evropská unie se svým rámcem není vhodný rámec pro tak radikální reformy, jaké on v 
Británii chystá, a proto ... 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Ano, já vám do toho musím vstoupit, protože právě v tuto chvíli poslanci začali hlasovat, to je možná klíčový 
okamžik, pojďme na několik okamžik zamířit živě do britského parlamentu. Výsledek hlasování bychom se tedy 
měli dozvědět podstatně dříve, než se, než se původně předpokládalo. Zpátky k Jeremymu Corbynovi a jeho 
odpovědnosti či neodpovědnosti, jak ji vidíte vy, pane Šlosarčíku, v té věci brexitu. 
 
Ivo ŠLOSARČÍK, katedra evropských studií, FSV UK 
-------------------- 
Já bych opakoval to, co jsem už naznačil před pár desítkami minut. Předseda Labour Party se v posledních 
dvou letech choval jako značně efektivní a obratný politik, ale choval se jako mizerný státník, opravdu nadsadil 
naprosto svoji, stranický volební úspěch tomu, co je dobré pro Spojené království, takže jako politik dělal to, co 
může chápat jako svoji práci. Jako státník, který má ambici na to být premiérem, ten jeho výkon v posledních 
dvou letech je dosti strašidelný. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
A ta situace je ještě komplikovaná o to, že i pokud nyní Therese Mayová neuspěje a předloží teda, s tím 
neúspěchem v pondělí vystoupí, tak by hypoteticky mohli labouristé žádat hlasování o nedůvěře vládě, ale my 
víme, že Corbyn zřejmě nemá na toto hlasování většinu ani ve své politické straně, takže ... 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Ono se leccos možná ukáže taky při tom dnešním hlasování o té brexitové roli. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, bývalý ministr zahraničí, předseda zahraničního výboru, PS /ČSSD/ 
-------------------- 
Já to říkám proto, že dokonce i kdyby Corbyn chtěl ten tah udělat, tak ani on nemusí dostat tu většinu na to, aby 
se dostal k volbám, takže ta situace je opravdu dokonale patová v tom, že všichni ti jednotliví ti nejsou schopni 
získat dostatečnou podporu, aby realizovali svůj politický projekt, což si myslím, že je právě to selhání 
politických elit, o kterých bohužel tady už bylo mluveno. Tohle je a není to až dnes, to je dlouhodobé, já jsem, to 
je už prostě dlouhodobější vývoj v Británii, který já bohužel také tak nějak se zájmem sleduji, je to podle mě v 
něčem úpadek politických elit, který zavedli Británii do této situace, ze které dnes těžko se hledá cesta. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Poslanci právě v těchto chvílích hlasují o dohodě, kterou vyjednala premiéra Mayová s Evropskou unií. Pojďme 
zamířit přímo do centra dění z Martinem Řezníčkem. Martine, hezký večer. My jsme to před malou chvílí mohli 
vidět spíše pouze vizuálně od toho projevu premiérky Theresy Mayové, tak pojď, prosím, shrnout, co se od toho 
okamžiku, kdy premiérka Mayová ukončila svůj projev, odehrálo. Podle toho, co jsme viděli, teď by mohlo už 
dojít na sčítání těch hlasů. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Je tomu tak. V sedm hodin večerní, tedy místního času, to znamená v osm hodin v Praze nebo ve střední 
Evropě, se očekávalo, že začne hlasování o čtyřech dodatcích původně a jak už jsi správně řekl, tři 
předkladatelé těchto dodatků, zástupce Konzervativní strany, šéf labouristů, a také zástupce Skotské národní 
strany od toho ustoupili, ty dodatky stáhli. Jedna z těch interpretací, úplně těch okamžitých, která se objevila, 
byla ta, že labouristi zejména chtějí to čisté hlasování o nedohodě, nechtějí to jaksi rozmělňovat těmito dodatky 
a chtějí vidět, jak vláda neuspěje prostě co nejdříve. Je to jenom jedna z těch interpretací. V tuto chvíli skutečně 
začalo hlasování o té samotné dohodě s tím, že ten poslední dodatek, který předkládal konzervativní poslanec 
John Baron, který se týkal té pojistky severoirské, o které jsme už tolikrát během dneška hovořili, neuspěl s ní a 
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skončilo to 600 proti a 24 pro, pokud mám tyhle ty informace správné. To znamená, ten dodatek neprošel a teď 
nastává to, že se skutečně hlasuje o té dohodě jako takové. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Ano, poslední odhady mluvili o rozdílu 81 hlasů v neprospěch vlády Theresy Mayové nebo v neprospěch 
Theresy Mayové, v neprospěch té dohody. Ten odhad je stále aktuální?Samozřejmě na výsledky čekáme. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
-------------------- 
Ono záleží, koho ses ptal během dne, protože byli tací, kteří pocházeli buď z bývalého tábora nebo ze 
současného tábora Theresy Mayové a ty hovořili o tom, že těch poslanců nebo ten rozdíl, lépe řečeno, který by 
byl pro a proti, bude nějakých 50:80. To by byl poměrně úspěšný výsledek, úspěšný relativně, relativně v tom 
smyslu, že jde o bezprecedentní hlasování a v tomhle tom konkrétním hlasování by to byl úspěch, co za jiných 
okolností v historii britské by bylo prostě totální neúspěch. Co se týče těch méně optimistických scénářů, ty 
dokonce hovořily o 150 nebo 200 poslancích, kteří by pro to nezvedli ruku, a to by byl, to by byla obrovská 
porážka pro Theresu Mayovou, která by znamenala to, že Theresa Mayová víceméně nemá tu stranu absolutně 
pod kontrolou, že tady je velmi silný proud, který tu dohodu nechce, daleko silnější,než se původně 
předpokládalo a ten manévrovací, vyjednávací prostor pro Theresu Mayovou jednak tady v Londýně, ale také co 
se týče vyjednávání s Evropskými institucemi, s komisí v Bruselu by byl prostě minimální, pokud ne nulový. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Když z toho vyvodíme možné varianty dalšího vývoje, má v tuto chvíli Theresa Mayová ne jeden, ale více 
scénářů dalšího vývoje v závislosti na tom, jak moc prohraje? 
 
Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
-------------------- 
No, já nechci znít jako politik a dávat ti odpověď, která tě neuspokojí, ale tohle to skutečně bude záležet na tom, 
co se dozvíme možná během následujících minut nebo desítek minut, to znamená, ten poměr. Pokud by uspěla 
v tom smyslu, jak jsme se o tom bavili před chvílí, to znamená, že by ten poměr nebyl tak výrazně v její 
neprospěch, pak by mohla přijít s nějakým dalším řešením. Pokud by to bylo jinak, tak to, těch řešení bude 
daleko méně. Ona vsadila vlastně veškeré své charisma, veškeré své argumentační schopnosti na tu jednu 
jedinou věc, na tu dohodu jako takovou. Říká, že to je, co se týče, už jsi to zmínil, co se týče zachování 
pracovních míst, co se týče převzetí kontroly zpátky nad zákony, hranicemi a tak dále, jediná možnost, jak 
pokračovat vpřed, a že žádný plán B neexistuje. Může to být, mohlo to být dosud součástí vyjednávací taktiky. 
Neukazovat karty příliš brzo předem a třeba přistoupit  k nějakému dalšímu plánu, zveřejnit ho v případě, že jak 
se očekává, dnes neuspěje. Jaký ten plán B by mohl být? Velice zajímavý komentář jsme zaznamenali z 
některých ekonomických obchodních kruhů, který říká, že libra, přestože dnes padala, nemusí zítra padat tak 
výrazně v případě neúspěchu, opět za normálních okolností by padala hluboce, že trhy nemusí na to pohlížet 
tak negativně, a to z toho důvodu, že existuje, alespoň podle některých názorů dostatečná, dostatečně vysoká 
pravděpodobnost toho, že velká část, možná většina poslanců v britském parlamentu sice není pro tuto dohodu, 
ale zároveň není pro odchod bez dohody, takže tady se najednou rozevírá nějaký manévrovací prostor, kdy 
parlament ukazuje jakousi vůli, možná je to ten jediný společný jmenovatel, není příliš velký, ale v tuto chvíli je 
důležitý. Společnou vůli dospět k nějaké formě dohodě, byť za cenu tu, že to nebude tato dohoda a že to 
nebude dnes večer. 
 
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
-------------------- 
Takže nové hlasování o modifikované dohodě, jako velmi pravděpodobná varianta. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
-------------------- 
I to je jedna z těch možností, nevíme, zda bude odložené, ta varianta druhého referenda skutečně v tuto chvíli 
není příliš vysoká, opět mohlo to být součástí vyjednávací taktiky, ale Theresa Mayová by musela opět, ne, že 
by to bylo poprvé v jejím životě, ale musela by otočit o 180 stupňů v tomhle tom případě. Je možné, viděli jsme 
opět nějaké kouřové signály, nevíme, jakou barvu měly, z Bruselu, ze Štrasburku dnes tedy konkrétně, že by 
možná existovala nějaká vůle na některé věci se podívat znovu. Možná je to otázka nějakých dalších ujištění, 
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ale že by najednou labouristi, kteří to tak kritizovali, šli v jednom šiku s Theresou Mayovu, není úplně 
pravděpodobné. Tam jde o poslance, konzervativní strany, které potřebuje získat na svou stranu. Je to pravda 
odvěká, že v britském i v tom americkém politickém systému se ta, ta široká politická scéna dělí na jenom 
několik málo stran, v tom americkém primárně na republikány a demokraty, tady v tom britském na labouristy a 
konzervativce, samozřejmě se skotskou stranou na liberální demokraty a tak dále, ale ty dva hlavní proudy jsou 
obrovské. To znamená, že v těch partajích, těch stranách jsou obrovské rozdíly názorové a velké frakce, jak už 
o tom hovořil bývalý šéf diplomacie, pane Zaorálek, tady jde o to, aby Theresa Mayová dokázala oslovit těch 
několik důležitých frakcí ve své straně a získat je tedy na stranu svou. 
 

Asociace spisovatelů má nové vedení 
15.1.2019    literarky.cz    str. 00     

    Petr Nagy         

Profesní organizace Asociace spisovatelů si na prosincové členské schůzi v Brně zvolila nové vedení. Třem 
členům výboru AS vypršel dvouletý mandát, proto ke dvěma stávajícím členům, básníkům Vítu Janotovi a 
Ondřeji Lipárovi, byli nově zvoleni básnířka Iveta Svobodová (publikující pod pseudonymem Ingrid Artezz), 
prozaička Ivana Myšková a básník Jonáš Hájek. Ondřej Lipár zároveň vystřídal ve funkci předsedy spolku 
prozaika Václava Kahudu 
 
.  
Nový výbor se shodl na vstupu Asociace spisovatelů do mezinárodní federace autorských profesních organizací 
European Writers’ Council, která zastupuje na 150 tisíc autorů a překladatelů ve 44 autorských sdruženích 
působících ve 34 zemích. Česká republika mezi nimi zatím nebyla. „Je na místě to napravit,“ říká nový předseda 
AS Ondřej Lipár. „Výměnu zkušeností s podobnými organizacemi v zahraničí považuji za vysoce přínosnou – 
někdy nám srovnání s kolegy z jiných evropských zemí může pomoci najít řešení otázek, které pálí české autory 
ve vztahu ke státu nebo k nakladatelům.“  
Mezi další plány Asociace spisovatelů patří příprava 2. ročníku konference Sjezd spisovatelů na rok 2020, 
koncepce vzdělávacího cyklu pro střední školy či pokračování fungujících projektů, jako jsou autorská čtení 
Spisovatelé do knihoven, překladatelská dílna VERSschmuggel/Překladiště či série debat ve Skautském 
institutu.  
Asociace spisovatelů patří mezi stávajícími tuzemskými literárními organizacemi nepochybně k těm, o nichž je – 
alespoň v poslední době – nejvíce slyšet. Ne všechny její kroky se však u veřejnosti setkávají s pozitivním 
ohlasem. V loňském roce prokázala AS české literatuře trochu medvědí službu nepříliš podařeným protestem 
proti účasti Karla Gotta v rámci programu Rok české kultury v Lipsku 2019 (dopis adresovaný Martinovi Kraflovi, 
programovému koordinátorovi Moravské zemské knihovny v Brně pro dotyčný projekt, a podepsaný nejen členy 
AS koncipovala Petra Hůlová).  
Profesní organizace Asociace spisovatelů vznikla v roce 2014, o rok později uspořádala pod názvem Sjezd 
spisovatelů 2015 konferenci, která se věnovala vztahu literatury a společnosti, situaci a možnostem české prózy 
a poezie v kontextu tuzemské kulturní politiky. Iniciovala také vznik Českého literárního centra.  
Ondřej Lipár (*1981) se narodil a žije v Praze. Na Fakultě sociálních věd UK vystudoval marketingovou 
komunikaci a PR a mediální studia. Pracuje jako novinář a fotograf. Jeho první sbírka Skořápky (vyd. Klub 
rodáků a přátel Kutné Hory) vyšla v roce 2004, druhá sbírka Komponent (nakl. Fra) o deset let později.  
  
  
 
URL| http://literarky.cz/literatura/222-literatura/27685-asociace-spisovatel-ma-nove-vedeni 
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Před volbami do Evropského parlamentu získávají na síle antisystémové euroskeptické strany, které se snaží 
unii rozkládat zevnitř a některé dokonce volají po dalším „exitu“, tedy odchodu z unijních struktur. 
Mainstreamové strany proto bijí na poplach a snaží se mobilizovat své voliče, aby v květnu přišli k hlasovacím 
urnám a namísto euroskeptiků podpořili právě je. Jednou z těchto euroskeptických stran je i německá AfD – 
také ona začala s přípravou na květnové volby, její program volající po „dexitu“ se jí ale nemusí vyplatit. 
 
Během víkendového sjezdu Alternativy pro Německo (AfD) si v projevech pohrával s myšlenkou takzvaného 
dexitu nejeden člen strany. Ti se sešli v saském městě Riesa, aby zde představili kandidáty do květnových voleb 
do Evropského parlamentu, tím nejzajímavějším se však stalo programové prohlášení představené v neděli. 
Text, který schválili delegáti strany, požaduje zahájení kampaně za odchod Německa z EU, pokud se do určité 
doby nepodaří unii zreformovat. 
 
Podle představ AfD by se velká část pravomocí měla vrátit do rukou členským zemím, její členové však požadují 
i rozpuštění Evropského parlamentu nebo odchod Německa z eurozóny. Pokud se Evropská unie podle vizí AfD 
nezreformuje, měla by být spuštěna kampaň za dexit, tvrdí prohlášení pravicového hnutí. 
 
Proti návrhům Alternativy pro Německo se okamžitě postavil německý europoslanec za CSU a lídr Evropské 
lidové strany – největší frakce v Evropském parlamentu – Manfred Weber. „S AfD bychom v Německu měli 
stejné podmínky jako v Británii,“ řekl Weber pro deník Bild s odkazem na brexit, který zaměstnává Evropu už 
přes dva roky a Spojené království rozdělil na dva tábory. S podobným nebezpečím nyní koketuje i část AfD, 
Německo je však jiný případ než Británie. 
 
Jak podotýká bruselský server Politico, volání po odchodu Německa z EU může být pro AfD „gólem do vlastní 
branky“. Podle posledního průzkumu Eurobarometru se totiž podpora Evropské unie v Německu pohybuje 
kolem 80 procent. Většina tamních obyvatel si váží ekonomických přínosů, které jim plynou ze členství, a na 
možnost unijní struktury opustit vůbec nepomýšlí. 
 
Má být AfD euroskeptická, nebo protievropská?  
Podle odborníka na Německo Vladimíra Handla slova podporující „dexit“ voličskou základnu AfD sice 
neodlákají, zároveň to ale straně nepomůže v nalákání voličů nových. A právě o to se Alternativa pro Německo 
v současnosti snaží. Otevřít stranu širšímu publiku chtějí především její spolupředsedové – právník a publicista 
Alexander Gauland a ekonom Jörg Meuthen. 
 
„Myslím, že pro jejich základní klientelu je tento ostrý kritický tón v pořádku, protože Němců kritických vůči 
Evropské unii je zhruba 20 procent. Tuto poměrně radikální část voličstva AfD tedy takováto debata podle mě 
nepobuřuje. Ale to je skutečně jen část, která je omezená 15 až 20 procenty. Druhá otázka je ale ta, jestli se 
AfD má etablovat jako široce přijatelná, konzervativní, pravicová alternativa pro CDU a to je směr, který 
prosazují Alexander Gauland nebo Jörg Meuthen,“ říká pro INFO.CZ. 
 
Dva různé pohledy na otázku směřování AfD se projevily také během víkendového sjezdu. Původně totiž v 
závěrečném prohlášení mělo zaznít, že Německo začne s kampaní za odchod z Evropské unie, pokud se 
nepodaří reformy prosadit do roku 2024 – tedy do dalších evropských voleb. Tento požadavek, který 
prosazovalo radikální křídlo strany, se ale vedení AfD podařilo zmírnit. 
 
„Nyní je tedy otázka, zda se podaří AfD otevřít lidem a preference strany by mohly jít nad rámec oněch 20 
procent. O to usilují tito představitelé strany v čele s Meuthenem, který nechtěl, aby se v textu objevilo nějaké 
konkrétní datum ohledně případného odchodu Německa z EU a skutečně se mu podařilo zmírnit tu formulaci 
tématu dexitu na neurčito,“ popisuje Handl. 
 
Během sjezdu se tak naplno projevil vnitřní rozkol, kterým Alternativa pro Německo nyní prochází. Strana totiž 
za necelých šest let jejího fungování prošla zásadním vývojem. AfD vznikla v roce 2013 jako reakce na 
dluhovou krizi v eurozóně a měla být euroskeptickou stranou kritizující bezpodmínečnou záchranu eura. S 
nástupem islamofobie v Německu a Frauke Petryové do čela strany se ale AfD začala radikalizovat. 
 
V pohledu na EU je tak strana nyní hluboce rozdělená a vede se vnitřní boj o to, zda bude stranou 
euroskeptickou, nebo protievropskou. „Aktuální tendence naznačující odchod z EU jsou skutečně protievropské 
– je to tvrdý euroskepticismus, který odmítá EU jako takovou. Kdežto druhá varianta je euroskeptická – někteří 



 
 

Plné znění zpráv  468 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

naši bývalí představitelé v čele s Václavem Klausem by řekli eurorealistická. Tato část je kritická vůči příliš 
velkým kompetencím Evropské unie a chtěla by unii vrátit někam před úroveň Maastrichtu,“ popisuje Handl. 
 
Jedním ze zastánců druhého tábora je například Meuthen, podle kterého se Evropská unie má „ozdravit“ 
návratem k původní myšlence zóny volného obchodu. „Nechce, aby unie předepisovala členským státům, jak 
mají koncipovat vnitřní politiku, protože jednotný vnitřní trh a především eurozóna znamená velké zásahy do 
vnitřních rozhodovacích mechanismů,“ vysvětluje odborník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 
Během víkendového sjezdu sice vyhrála mírnější linie a namísto protievropského proudu převládla 
euroskeptická linie, zápas o budoucí směřování Alternativy pro Německo ale bude ještě probíhat. 
 
„Kam se strana nakonec posune, nedokážu říct, protože tvrdých euroskeptiků v Německu není mnoho a myslím, 
že i proto chce AfD vykročit z roviny protestní strany, ve které je dnes. V žádném německém státě se nepodílí 
na vládě, a jestli se chce stát konstruktivní částí politiky a chce být přijatelná pro vytváření koalic, s 
protievropanstvím nemá šanci,“ říká Handl s tím, že budoucí vytváření koalic AfD s CDU nelze vyloučit. „Ale to 
by musela být úplně jiná AfD, než je dnes,“ dodává. 
 
Tón mírní i další euroskeptici 
Podobně jako Alternativa pro Německo se snaží mírnit tón také další euroskeptické, či dokonce protievropské 
strany. S brexitem totiž podpora unie napříč Evropou roste. Podle Eurobarometru se 68 procent Evropanů 
domnívá, že členství v EU je pro jejich zemi prospěšné – to nejvíc za posledních 35 let. Rostoucí podpora EU 
tak přinutila některé euroskeptické strany ustoupit od ostré rétoriky a víc se soustředit na výzvy k reformě unie. 
 
Podobné změny lze sledovat například u protiimigrační euroskeptické Ligy, která se po březnových volbách 
dostala do čela Itálie. V porovnání s obdobím před volbami šéf Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini začíná svou 
nekompromisní rétoriku na adresu Evropské unie v posledních měsících umírňovat. Zatímco ještě před 
březnovými volbami volal po odchodu země z eurozóny, dnes tvrdí, že Řím evropské struktury opouštět nechce 
a že unijní pravidla je možné měnit zevnitř. 
 
Namísto radikálnějších stoupenců Ligy se tak tradičně pravicový Salvini více orientuje na středové voliče. S 
blížícími se volbami do evropského parlamentu se to začíná projevovat se stále větší intenzitou – namísto 
menších, často protievropských stran začíná oslovovat větší politické subjekty, jako je polská strana Právo a 
Spravedlnost nebo Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. 
 
„Salvini je takovým troublemakerem, který se vymezuje vůči EU a před volbami hledá spojence, se kterým by 
mohl sdílet kritičtější pohled na Brusel. A pokud chce uspět – je to totiž první vážný pokus o sjednocení 
euroskeptických stran – musí se spojit nejen s těmi, se kterými spolupracuje už delší dobu, jako je třeba u nás 
Tomio Okamura. Zaměřit se musí i na větší a tak trochu standardnější strany v zemích, jako je Maďarsko nebo 
Polsko, s nimiž sdílí pohled na EU,“ vysvětlil pro INFO.CZ expert na Itálii Martin Mejstřík. 
 
 
URL| https://www.info.cz/clanek/39596/ma-nemecko-vystoupit-z-eu-afd-je-rozdelena-expert-volanim-po-dexitu-
nema-sanci-posilit 
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urnám a namísto euroskeptiků podpořili právě je. Jednou z těchto euroskeptických stran je i německá AfD – 
také ona začala s přípravou na květnové volby, její program volající po „dexitu“ se jí ale nemusí vyplatit. 
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Během víkendového sjezdu Alternativy pro Německo (AfD) si v projevech pohrával s myšlenkou takzvaného 
dexitu nejeden člen strany. Ti se sešli v saském městě Riesa, aby zde představili kandidáty do květnových voleb 
do Evropského parlamentu, tím nejzajímavějším se však stalo programové prohlášení představené v neděli. 
Text, který schválili delegáti strany, požaduje zahájení kampaně za odchod Německa z EU, pokud se do určité 
doby nepodaří unii zreformovat.  
Podle představ AfD by se velká část pravomocí měla vrátit do rukou členským zemím, její členové však požadují 
i rozpuštění Evropského parlamentu nebo odchod Německa z eurozóny. Pokud se Evropská unie podle vizí AfD 
nezreformuje, měla by být spuštěna kampaň za dexit, tvrdí prohlášení pravicového hnutí.  
Proti návrhům Alternativy pro Německo se okamžitě postavil německý europoslanec za CSU a lídr Evropské 
lidové strany – největší frakce v Evropském parlamentu – Manfred Weber. „S AfD bychom v Německu měli 
stejné podmínky jako v Británii,“ řekl Weber pro deník Bild s odkazem na brexit, který zaměstnává Evropu už 
přes dva roky a Spojené království rozdělil na dva tábory. S podobným nebezpečím nyní koketuje i část AfD, 
Německo je však jiný případ než Británie.  
Jak podotýká bruselský server Politico, volání po odchodu Německa z EU může být pro AfD „gólem do vlastní 
branky“. Podle posledního průzkumu Eurobarometru se totiž podpora Evropské unie v Německu pohybuje 
kolem 80 procent. Většina tamních obyvatel si váží ekonomických přínosů, které jim plynou ze členství, a na 
možnost unijní struktury opustit vůbec nepomýšlí.  
Podle odborníka na Německo Vladimíra Handla slova podporující „dexit“ voličskou základnu AfD sice 
neodlákají, zároveň to ale straně nepomůže v nalákání voličů nových. A právě o to se Alternativa pro Německo 
v současnosti snaží. Otevřít stranu širšímu publiku chtějí především její spolupředsedové – právník a publicista 
Alexander Gauland a ekonom Jörg Meuthen.  
„Myslím, že pro jejich základní klientelu je tento ostrý kritický tón v pořádku, protože Němců kritických vůči 
Evropské unii je zhruba 20 procent. Tuto poměrně radikální část voličstva AfD tedy takováto debata podle mě 
nepobuřuje. Ale to je skutečně jen část, která je omezená 15 až 20 procenty. Druhá otázka je ale ta, jestli se 
AfD má etablovat jako široce přijatelná, konzervativní, pravicová alternativa pro CDU a to je směr, který 
prosazují Alexander Gauland nebo Jörg Meuthen,“ říká pro INFO.CZ.  
Dva různé pohledy na otázku směřování AfD se projevily také během víkendového sjezdu. Původně totiž v 
závěrečném prohlášení mělo zaznít, že Německo začne s kampaní za odchod z Evropské unie, pokud se 
nepodaří reformy prosadit do roku 2024 – tedy do dalších evropských voleb. Tento požadavek, který 
prosazovalo radikální křídlo strany, se ale vedení AfD podařilo zmírnit.  
„Nyní je tedy otázka, zda se podaří AfD otevřít lidem a preference strany by mohly jít nad rámec oněch 20 
procent. O to usilují tito představitelé strany v čele s Meuthenem, který nechtěl, aby se v textu objevilo nějaké 
konkrétní datum ohledně případného odchodu Německa z EU a skutečně se mu podařilo zmírnit tu formulaci 
tématu dexitu na neurčito,“ popisuje Handl.  
Během sjezdu se tak naplno projevil vnitřní rozkol, kterým Alternativa pro Německo nyní prochází. Strana totiž 
za necelých šest let jejího fungování prošla zásadním vývojem. AfD vznikla v roce 2013 jako reakce na 
dluhovou krizi v eurozóně a měla být euroskeptickou stranou kritizující bezpodmínečnou záchranu eura. S 
nástupem islamofobie v Německu a Frauke Petryové do čela strany se ale AfD začala radikalizovat.  
V pohledu na EU je tak strana nyní hluboce rozdělená a vede se vnitřní boj o to, zda bude stranou 
euroskeptickou, nebo protievropskou. „Aktuální tendence naznačující odchod z EU jsou skutečně protievropské 
– je to tvrdý euroskepticismus, který odmítá EU jako takovou. Kdežto druhá varianta je euroskeptická – někteří 
naši bývalí představitelé v čele s Václavem Klausem by řekli eurorealistická. Tato část je kritická vůči příliš 
velkým kompetencím Evropské unie a chtěla by unii vrátit někam před úroveň Maastrichtu,“ popisuje Handl.  
Jedním ze zastánců druhého tábora je například Meuthen, podle kterého se Evropská unie má „ozdravit“ 
návratem k původní myšlence zóny volného obchodu. „Nechce, aby unie předepisovala členským státům, jak 
mají koncipovat vnitřní politiku, protože jednotný vnitřní trh a především eurozóna znamená velké zásahy do 
vnitřních rozhodovacích mechanismů,“ vysvětluje odborník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.  
Během víkendového sjezdu sice vyhrála mírnější linie a namísto protievropského proudu převládla 
euroskeptická linie, zápas o budoucí směřování Alternativy pro Německo ale bude ještě probíhat.  
„Kam se strana nakonec posune, nedokážu říct, protože tvrdých euroskeptiků v Německu není mnoho a myslím, 
že i proto chce AfD vykročit z roviny protestní strany, ve které je dnes. V žádném německém státě se nepodílí 
na vládě, a jestli se chce stát konstruktivní částí politiky a chce být přijatelná pro vytváření koalic, s 
protievropanstvím nemá šanci,“ říká Handl s tím, že budoucí vytváření koalic AfD s CDU nelze vyloučit. „Ale to 
by musela být úplně jiná AfD, než je dnes,“ dodává.  
Podobně jako Alternativa pro Německo se snaží mírnit tón také další euroskeptické, či dokonce protievropské 
strany. S brexitem totiž podpora unie napříč Evropou roste. Podle Eurobarometru se 68 procent Evropanů 
domnívá, že členství v EU je pro jejich zemi prospěšné – to nejvíc za posledních 35 let. Rostoucí podpora EU 
tak přinutila některé euroskeptické strany ustoupit od ostré rétoriky a víc se soustředit na výzvy k reformě unie.  
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Podobné změny lze sledovat například u protiimigrační euroskeptické Ligy, která se po březnových volbách 
dostala do čela Itálie. V porovnání s obdobím před volbami šéf Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini začíná svou 
nekompromisní rétoriku na adresu Evropské unie v posledních měsících umírňovat. Zatímco ještě před 
březnovými volbami volal po odchodu země z eurozóny, dnes tvrdí, že Řím evropské struktury opouštět nechce 
a že unijní pravidla je možné měnit zevnitř.  
Namísto radikálnějších stoupenců Ligy se tak tradičně pravicový Salvini více orientuje na středové voliče. S 
blížícími se volbami do evropského parlamentu se to začíná projevovat se stále větší intenzitou – namísto 
menších, často protievropských stran začíná oslovovat větší politické subjekty, jako je polská strana Právo a 
Spravedlnost nebo Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.  
„Salvini je takovým troublemakerem, který se vymezuje vůči EU a před volbami hledá spojence, se kterým by 
mohl sdílet kritičtější pohled na Brusel. A pokud chce uspět – je to totiž první vážný pokus o sjednocení 
euroskeptických stran – musí se spojit nejen s těmi, se kterými spolupracuje už delší dobu, jako je třeba u nás 
Tomio Okamura. Zaměřit se musí i na větší a tak trochu standardnější strany v zemích, jako je Maďarsko nebo 
Polsko, s nimiž sdílí pohled na EU,“ vysvětlil pro INFO.CZ expert na Itálii Martin Mejstřík.  
  
  
 
URL| https://www.info.cz/evropska-unie/ma-nemecko-vystoupit-z-eu-afd-je-rozdelena-expert-volanim-po-dexitu-
nema-sanci-posilit-39596.html 
 

Bitcoin oslavil 10 let. Žijeme díky němu v lepším světě 
15.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Dominik Stroukal         

Tagy: Bitcoin, Kryptoměna, TechnologieDesítka je kulaté číslo, které svádí k bilancování. A protože tomu je 
právě deset let, kdy byla spuštěna bitcoinová síť, můžeme se podívat na to, co se Bitcoinu podařilo, a co 
naopak příliš ne. 
 
Řečí čísel bychom si v první desítce let moc nepomohli, protože jakákoliv statistika bude dnes vypadat oproti 
roku 2009 optimisticky. Ostatně, i kdyby byla cena jednoho bitcoinu dnes libovolně malá, bude to vždy 
nekonečněkrát více než na začátku. I přes divoké růsty a pády, které zažil. Ve světě kryptoměn se toho ale 
odehrálo a stále odehrává mnohem víc, než dokáže ukázat cena.  
Díky Bitcoinu mluvíme o tom, jak by měly vypadat dobré peníze  
To úplně nejdůležitější, co se Bitcoinu podařilo, je šíření myšlenek. Miliony, možná stovky milionů, lidí po celém 
světě díky Bitcoinu pochopily, jak vznikají peníze. Alespoň rámcově. To, o co jsme se snažili na univerzitách po 
desítky let, se podařilo jedné jediné technologii. Většina rozhovorů o Bitcoinu během jeho prvních deseti let 
začínala, nebo alespoň někde obsahovala otázky na to, co to vůbec kryptoměna je a jak se liší od současných 
peněz. Nikdy v historii nezaznělo v televizi tak často vysvětlování toho, jak fungují peníze. Jak vznikají díky 
novým úvěrům a k čemu to vede.  
Je to debata, která není uzavřená. Mezi ekonomy je pravděpodobně stále více těch, kteří si myslí, že by peníze 
neměly mít konečnou zásobu, ale měly by být elastické, měly by neustále přibývat. Pravděpodobně si stále 
většina ekonomů myslí, že prostředí mírně rostoucích cen je lepší než to s mírně klesajícími cenami.  
Díky Bitcoinu se ale o těchto otázkách mluví. Debatuje. Píšou se knihy a organizují konference. Po dlouhé době 
jsou to opět živé otázky ukazující, že nikdy nebyly uspokojivě zodpovězeny. A mluví se o nich už nejen na 
akademické půdě, ale mezi středoškoláky po škole v parku, mezi kolegy v kanceláři u kávovaru a u příbuzných 
při vánočních večeřích. A je to dobře. Jaké máme mít peníze, je možná ta nejdůležitější ekonomická otázka 
vůbec.  
Bitcoin k sobě přivedl ajťáky a ekonomy  
Až na výjimky se zdálo nemožné, že by světy informačních technologií a ekonomie našly průsečík. Existoval 
vždycky, ale až po Velké recesi se začaly propojovat v oblasti, kterou dnes nazýváme FinTech. Bitcoin je 
dítětem této fintechové revoluce. Také přišel v reakci na krizi, i když se po malých krůčcích vyvíjel už dlouho 
předtím. Oproti typické fintechové službě ale Bitcoin začal přitahovat nadšence v jejich volném čase, nikoliv jako 
zaměstnání. Ajťáci celého světa viděli extrémně technicky sofistikované řešení zajímavého problému. 
Ekonomové byli přitahováni tím, že někdo dokázal z ničeho vytvořit vzácnou a decentralizovanou digitální 
informaci.  
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Postupně ale začali ajťáci studovat ekonomické motivace, které jsou v Bitcoinu nastaveny tak dobře, že celý 
systém brzy přestal být jen hezkým cvičením, ale skutečnou sítí, kterou putovaly miliardy dolarů. Ekonomy 
začalo lákat studovat hashovací funkce, eliptické křivky, asymetrické šifrování nebo databáze. Začali jsme se 
potkávat na přednáškách a konferencích a v přestávkách vysvětlovat jedni druhým, jak zajímavý je pohled z 
druhé strany.  
Postupně se začaly přidávat i další profese, i když ne tak výrazně. Bitcoin přilákal právníky, s kterými se 
ekonomové ku škodě obou oborů už dávno rozešli, účetní či umělci. A právě toto propojení nadšených lidí z 
různých oblastní lidského poznání je tím, co žene vývoj dopředu. Nové úhly pohledu a propojení nápadů jsou 
základem veškerého pokroku. Bitcoinu se přirozeně daří tomu pomáhat už ze své vlastní podstaty.  
Bitcoin ukázal, jak moc usnuly banky na vavřínech  
Až budou antropologové daleké budoucnosti vykopávat pozůstatky naší civilizace, říká se, že naši dobu možná 
označí za dobu plastovou. Historici by ji ale stejně dobře mohli označit za dobu bankovní. Na bankách jsme 
závislí. Ať už na individuální úrovni, abychom vůbec mohli žít v moderní společnosti, nebo na celé „makro“ 
úrovni, kde celý současný ekonomický systém stojí a padá na nových penězích, které banky vytváří.  
Banky se do srdce celého našeho společenského uspořádání dostávaly dlouhou dobu a finálního vítězství 
dosáhly až v minulém století. Poté se spojovaly, rostly a začaly se stávat největšími a nejdůležitějšími firmami 
na světě. Částečně díky výhodám, které jim poskytujeme, z velké části ale zaslouženě tím, že nám v stále více 
globalizovaném světě umožňovaly cestovat a obchodovat prakticky s kýmkoliv.  
Banky ale zaspaly. S příchodem Bitcoinu přišla i první skutečně globální digitální síť pro přesun hodnoty. 
Najednou je úplně jedno, kde jste a kam bitcoiny posíláte. Pošlou se stejně dobře z obýváků do ložnice jako na 
druhou stranu planety. Stejně jako u e-mailu najednou nezáleží na vzdálenosti.  
Brzy se začalo říkat, že Bitcoin je levnější a rychlejší než banky. A skutečně byl a často stále je. To vše přestože 
informaci musíte poslat na desítky tisíc počítačů po celém světě. To je samozřejmě z definice drahé a pomalé. 
Ale i drahý a pomalý Bitcoin začal být levnější a rychlejší než banky. Jinými slovy, Bitcoin byl a často stále je 
lepší, jen protože banky jsou nesmyslně drahé a pomalé.  
A jakkoliv by bylo naivní říkat, že Bitcoin banky považují za konkurenci, alespoň hypotetická konkurence vznikla. 
Banky budou muset inovovat, zrychlovat a zlevňovat. A už to dělají. S jistotou to tvrdit nemůžeme, ale 
domnívám se, že svou roli v tom Bitcoin hrál. Minimálně tím, že se o usínajících bankách začalo nahlas mluvit.  
Konečně máme (digitální) plán B  
Většina lidí u nás dnes patrně Bitcoin nepotřebuje. Je to ale podobné jako říkat, že dnes nepotřebujeme 
alternativní zdroje energie. Možná se to vyplatí jen někde, ale je důležité, že máme plán B.  
Bitcoin je plán B pro peníze. Současný finanční svět je křehký a zranitelný. Bankovní rady centrálních bank stojí 
na rozhodnutích prezidentů, často přímo volených. Jakkoliv dnes žijeme ve světě, kde minimálně v rozvinutých 
ekonomikách obsazují centrální banky vzdělaní a moudří ekonomové, nemusí to tak být navždy. Je to zranitelný 
a křehký systém.  
Pro spoustu lidí v zemích, kde centrální banky selhaly, jako je Venezuela, už je Bitcoin dokonce plán A. Je to 
stále málo, ale známe příběhy lidí, kteří díky alternativě měli možnost se schovat před hyperinflací, něco 
naspořit a odletět do Evropy.  
Historicky mělo tuto úlohu zlato a možná i v budoucnu mít bude. Pro většinu lidí může být plánem B právě tento 
drahý kov. Možná ale v 21. století dává smysl hledat digitální alternativu i samotného zlata. Zlato má tisíce let 
historie, Bitcoin deset let. V tom zlato nemůže předběhnout. Bitcoin je ale programovatelný, je digitální, dá se z 
místa na místo přenášet na kousku papíru nebo dokonce pouze v hlavě. To jsou vlastnosti, které zlato nikdy 
nezíská.  
Bitcoin má před sebou ještě dlouhou cestu, ale už v prvních deseti letech své existence toho hodně dokázal. 
Spojil dohromady nezávisle na sobě desítky tisíc nesmírně šikovných lidí, kteří ho posouvají prakticky každý den 
dál. Reagují na chyby a propady a hledají, kudy dál. Dnešní Bitcoin se od toho z roku 2009 změnil k nepoznání. 
A k lepšímu, i když stále ještě ani zdaleka nemůže mluvit o tom, že by se stal penězi. Má ale všechny dobré 
vlastnosti k tomu, aby se jednou globálními penězi, ke kterým nikdo nemá klíč, stal. Uvidíme za dalších deset 
let, jak daleko na této cestě bude.  
Dominik Stroukal je držitelem doktorátu z ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle studia ekonomie 
absolvoval Fakultu sociálních věd UK, kde se věnoval sociologii médií. Tři roky byl předsedou Ludwig von 
Mises Institutu pro Českou a Slovenskou republiku, dva roky místopředsedou pro publikace. Přednáší na PPE 
programu VŠ CEVRO Institut, ekonomické předměty na Vysoké škole finanční a správní a na gymnáziu PORG.  
  
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SaSQJ/bitcoin-oslavil-10-let-zijeme-diky-nemu-v-lepsim-svete 
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Má Německo vystoupit z EU? AfD je rozdělená. S protievropanstvím nemá 
šanci posílit, míní expert 

15.1.2019    info.cz    str. 00     
             

Před volbami do Evropského parlamentu získávají na síle antisystémové euroskeptické strany, které se snaží 
unii rozkládat zevnitř a některé dokonce volají po dalším „exitu“, tedy odchodu z unijních struktur. 
Mainstreamové strany proto bijí na poplach a snaží se mobilizovat své voliče, aby v květnu přišli k hlasovacím 
urnám a namísto euroskeptiků podpořili právě je. Jednou z těchto euroskeptických stran je i německá AfD – 
také ona začala s přípravou na květnové volby, její program volající po „dexitu“ se jí ale nemusí vyplatit. 
 
Během víkendového sjezdu Alternativy pro Německo (AfD) si v projevech pohrával s myšlenkou takzvaného 
dexitu nejeden člen strany. Ti se sešli v saském městě Riesa, aby zde představili kandidáty do květnových voleb 
do Evropského parlamentu, tím nejzajímavějším se však stalo programové prohlášení představené v neděli. 
Text, který schválili delegáti strany, požaduje zahájení kampaně za odchod Německa z EU, pokud se do určité 
doby nepodaří unii zreformovat.  
Podle představ AfD by se velká část pravomocí měla vrátit do rukou členským zemím, její členové však požadují 
i rozpuštění Evropského parlamentu nebo odchod Německa z eurozóny. Pokud se Evropská unie podle vizí AfD 
nezreformuje, měla by být spuštěna kampaň za dexit, tvrdí prohlášení pravicového hnutí.  
Proti návrhům Alternativy pro Německo se okamžitě postavil německý europoslanec za CSU a lídr Evropské 
lidové strany – největší frakce v Evropském parlamentu – Manfred Weber. „S AfD bychom v Německu měli 
stejné podmínky jako v Británii,“ řekl Weber pro deník Bild s odkazem na brexit, který zaměstnává Evropu už 
přes dva roky a Spojené království rozdělil na dva tábory. S podobným nebezpečím nyní koketuje i část AfD, 
Německo je však jiný případ než Británie.  
Jak podotýká bruselský server Politico, volání po odchodu Německa z EU může být pro AfD „gólem do vlastní 
branky“. Podle posledního průzkumu Eurobarometru se totiž podpora Evropské unie v Německu pohybuje 
kolem 80 procent. Většina tamních obyvatel si váží ekonomických přínosů, které jim plynou ze členství, a na 
možnost unijní struktury opustit vůbec nepomýšlí.  
Podle odborníka na Německo Vladimíra Handla slova podporující „dexit“ voličskou základnu AfD sice 
neodlákají, zároveň to ale straně nepomůže v nalákání voličů nových. A právě o to se Alternativa pro Německo 
v současnosti snaží. Otevřít stranu širšímu publiku chtějí především její spolupředsedové – právník a publicista 
Alexander Gauland a ekonom Jörg Meuthen.  
„Myslím, že pro jejich základní klientelu je tento ostrý kritický tón v pořádku, protože Němců kritických vůči 
Evropské unii je zhruba 20 procent. Tuto poměrně radikální část voličstva AfD tedy takováto debata podle mě 
nepobuřuje. Ale to je skutečně jen část, která je omezená 15 až 20 procenty. Druhá otázka je ale ta, jestli se 
AfD má etablovat jako široce přijatelná, konzervativní, pravicová alternativa pro CDU a to je směr, který 
prosazují Alexander Gauland nebo Jörg Meuthen,“ říká pro INFO.CZ.  
Dva různé pohledy na otázku směřování AfD se projevily také během víkendového sjezdu. Původně totiž v 
závěrečném prohlášení mělo zaznít, že Německo začne s kampaní za odchod z Evropské unie, pokud se 
nepodaří reformy prosadit do roku 2024 – tedy do dalších evropských voleb. Tento požadavek, který 
prosazovalo radikální křídlo strany, se ale vedení AfD podařilo zmírnit.  
„Nyní je tedy otázka, zda se podaří AfD otevřít lidem a preference strany by mohly jít nad rámec oněch 20 
procent. O to usilují tito představitelé strany v čele s Meuthenem, který nechtěl, aby se v textu objevilo nějaké 
konkrétní datum ohledně případného odchodu Německa z EU a skutečně se mu podařilo zmírnit tu formulaci 
tématu dexitu na neurčito,“ popisuje Handl.  
Během sjezdu se tak naplno projevil vnitřní rozkol, kterým Alternativa pro Německo nyní prochází. Strana totiž 
za necelých šest let jejího fungování prošla zásadním vývojem. AfD vznikla v roce 2013 jako reakce na 
dluhovou krizi v eurozóně a měla být euroskeptickou stranou kritizující bezpodmínečnou záchranu eura. S 
nástupem islamofobie v Německu a Frauke Petryové do čela strany se ale AfD začala radikalizovat.  
V pohledu na EU je tak strana nyní hluboce rozdělená a vede se vnitřní boj o to, zda bude stranou 
euroskeptickou, nebo protievropskou. „Aktuální tendence naznačující odchod z EU jsou skutečně protievropské 
– je to tvrdý euroskepticismus, který odmítá EU jako takovou. Kdežto druhá varianta je euroskeptická – někteří 
naši bývalí představitelé v čele s Václavem Klausem by řekli eurorealistická. Tato část je kritická vůči příliš 
velkým kompetencím Evropské unie a chtěla by unii vrátit někam před úroveň Maastrichtu,“ popisuje Handl.  
Jedním ze zastánců druhého tábora je například Meuthen, podle kterého se Evropská unie má „ozdravit“ 
návratem k původní myšlence zóny volného obchodu. „Nechce, aby unie předepisovala členským státům, jak 
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mají koncipovat vnitřní politiku, protože jednotný vnitřní trh a především eurozóna znamená velké zásahy do 
vnitřních rozhodovacích mechanismů,“ vysvětluje odborník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.  
Během víkendového sjezdu sice vyhrála mírnější linie a namísto protievropského proudu převládla 
euroskeptická linie, zápas o budoucí směřování Alternativy pro Německo ale bude ještě probíhat.  
„Kam se strana nakonec posune, nedokážu říct, protože tvrdých euroskeptiků v Německu není mnoho a myslím, 
že i proto chce AfD vykročit z roviny protestní strany, ve které je dnes. V žádném německém státě se nepodílí 
na vládě, a jestli se chce stát konstruktivní částí politiky a chce být přijatelná pro vytváření koalic, s 
protievropanstvím nemá šanci,“ říká Handl s tím, že budoucí vytváření koalic AfD s CDU nelze vyloučit. „Ale to 
by musela být úplně jiná AfD, než je dnes,“ dodává.  
Podobně jako Alternativa pro Německo se snaží mírnit tón také další euroskeptické, či dokonce protievropské 
strany. S brexitem totiž podpora unie napříč Evropou roste. Podle Eurobarometru se 68 procent Evropanů 
domnívá, že členství v EU je pro jejich zemi prospěšné – to nejvíc za posledních 35 let. Rostoucí podpora EU 
tak přinutila některé euroskeptické strany ustoupit od ostré rétoriky a víc se soustředit na výzvy k reformě unie.  
Podobné změny lze sledovat například u protiimigrační euroskeptické Ligy, která se po březnových volbách 
dostala do čela Itálie. V porovnání s obdobím před volbami šéf Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini začíná svou 
nekompromisní rétoriku na adresu Evropské unie v posledních měsících umírňovat. Zatímco ještě před 
březnovými volbami volal po odchodu země z eurozóny, dnes tvrdí, že Řím evropské struktury opouštět nechce 
a že unijní pravidla je možné měnit zevnitř.  
Namísto radikálnějších stoupenců Ligy se tak tradičně pravicový Salvini více orientuje na středové voliče. S 
blížícími se volbami do evropského parlamentu se to začíná projevovat se stále větší intenzitou – namísto 
menších, často protievropských stran začíná oslovovat větší politické subjekty, jako je polská strana Právo a 
Spravedlnost nebo Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.  
„Salvini je takovým troublemakerem, který se vymezuje vůči EU a před volbami hledá spojence, se kterým by 
mohl sdílet kritičtější pohled na Brusel. A pokud chce uspět – je to totiž první vážný pokus o sjednocení 
euroskeptických stran – musí se spojit nejen s těmi, se kterými spolupracuje už delší dobu, jako je třeba u nás 
Tomio Okamura. Zaměřit se musí i na větší a tak trochu standardnější strany v zemích, jako je Maďarsko nebo 
Polsko, s nimiž sdílí pohled na EU,“ vysvětlil pro INFO.CZ expert na Itálii Martin Mejstřík.  
  
  
 
URL| https://www.info.cz/evropska-unie/ma-nemecko-vystoupit-z-eu-afd-je-rozdelena-s-protievropanstvim-
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Petříček: Kdyby mě chválili Klausové, dělám něco špatně 
15.1.2019    Deník N    str. 08    Rozhovor 

    LUKÁŠ PRCHAL MICHAEL ŠVEC         

Tři měsíce od nástupu do funkce vzkazuje šéf české diplomacie svým kritikům, že bude dál udržovat prozápadní 
kurz české zahraniční politiky. Na únorovém sjezdu ČSSD chce kandidovat na místopředsedu.  
 
Tomáše Petříčka, který ministerstvo zahraničí vede tři měsíce, kritizuje bývalý prezident Václav Klaus i jeho 
nástupce Miloš Zeman. Šéf české diplomacie ale trvá na tom, že bude dál udržovat prozápadní kurz české 
zahraniční politiky. „Máme proevropskou zahraniční politiku a já jen dělám to, co jsme si schválili,“ řekl Deníku 
N. Vyjádřil i k napětí s Čínou či k tomu, proč je Ukrajina důležitá i pro bezpečnost Česka.  
 
* Premiér Andrej Babiš řekl, že čínský velvyslanec lhal o obsahu jejich schůzky z konce loňského roku, kde řešili 
varování českého kybernetického úřadu před firmami Huawei a ZTE. Nicméně z jednání neexistuje žádný zápis. 
Je to běžné?  
 
 Pokud šlo o neformální setkání pana premiéra s panem velvyslancem, věřím, že i pan premiér k tomu 
přistupoval jako k neformálnímu setkání. Nemyslím si tedy, že udělal nějakou zásadní chybu, když nenechal 
pořídit záznam.  
 
* Naše vztahy s Čínou mají být postavené na rovnocenném partnerství. Pokud čínský velvyslanec zveřejní ze 
schůzky s premiérem vyjádření, které neodpovídá jejímu obsahu, svědčí to o tom, že k nám Peking přistupuje 
jako k rovnocennému partnerovi?  
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 Se všemi partnery mluvím na základě vzájemného respektu. Zároveň je třeba dodržovat pravidla. 
Věřím, že obě strany mají zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci. Patří sem i skutečnost, že Česká republika 
bude otevírat témata, jako jsou lidská práva. A to i díky tomu, že jsme členem Rady OSN pro lidská práva. 
Budeme toho aktivně využívat. Vzájemný respekt je základ pro úspěšný rozvoj vztahů mezi dvěma zeměmi. 
Česká republika v tomto směru žádnou chybu neudělala. Stejně jako my respektujeme, že si Čína sama 
rozhoduje o kybernetické bezpečnosti, tak i my máme právo si rozhodnout, co je v zájmu bezpečnosti naší 
země.  
 
* Zmínil jste téma lidských práv. Když znovu přijede do Česka dalajláma, setkáte se s ním?  
 
 Zastáváme politiku jedné Číny. Vnímám, že je tato záležitost pro čínskou stranu citlivá, a vzájemné 
vztahy musí být založené respektu. Pokud to čínská strana vnímá jako porušení svých základních principů, tak 
bychom to s ní nejdřív museli vyjednat.  
 
* Nezachoval byste se tedy jako bývalí ministři Herman nebo Schwarzenberg, kteří se s dalajlámou setkali?  
 
 Držím se oficiální politiky České republiky a my uznáváme územní celistvost jedné Číny. Abychom mohli 
prosazovat svou politiku lidských práv, musíme používat standardní diplomatické nástroje. Abychom dosáhli 
ústupků na druhé straně – a nejedná se jen o otázku politických práv –, druhá strana musí vnímat, že 
respektujeme základní mechanismy lidskoprávního dialogu.  
 
* Nyní plánujete cestu na Ukrajinu, kde už několik let český ministr nebyl. Co si od cesty slibujete?  
 
 Ukrajina je náš blízký partner a spojenec. A je důležitá, klíčová pro naši bezpečnost.  
 
* Proč je klíčová pro evropskou bezpečnost?  
 
 Čelí tlaku svého většího souseda na vlastní státní suverenitu. A já věřím, že nikdo nebude 
zpochybňovat, že Ukrajinci mají právo rozhodnout, kam budou směřovat a na jakých základech chtějí stavět 
svou společnost. Na Ukrajině se musí upevňovat právní stát a musí se tam upevňovat občanská společnost. 
Ukrajina by ale mohla rychleji přijímat určité reformy, které přispějí k lepšímu životu jejích občanů.  
 
* I to je jedno z témat, které chcete otevírat při cestě na Ukrajinu?  
 
 Ano. Protože to má dopady i na české zájmy. Chceme, aby Ukrajina byla zemí, kde právo je 
vymahatelné, kde se dodržují smlouvy a kde naše podniky budou mít ochranu před nezákonnými kroky. 
Ukrajina je partner s velkým ekonomickým potenciálem. Řada českých firem má zájem tam investovat, ale zatím 
nemají garantovanou ochranu investic, tak od toho zatím ustupují.  
 
SOCHA DĚLNÍKA BY MOHLA BÝT SYMBOLICKÁ  
 
* Chcete se při návštěvě Ukrajiny podívat i mimo Kyjev?  
 
 Program se upřesňuje, ale rád bych navštívil východní část Ukrajiny, což je důležitý region pro 
ukrajinské hospodářství. Chci si udělat obrázek o tom, jaká je tam situace. Dochází tam k blokádě ukrajinských 
přístavů v Azovském moři. Negativně se proto stavíme ke snahám o anexi Azovského moře a k omezování 
svobodné plavby v Kerčské úžině. Rád bych také kvůli konfliktu s Ruskem viděl, co se tam skutečně děje.  
 
* Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis nedávno v rozhovoru pro Deník N v nadsázce řekl, že Česko by 
mělo být Ukrajincům vděčné za to, že poslední dvě tři dekády budovali naši zemi. A že by si za to zasloužili 
aspoň malý pomník. Co si o tom myslíte?  
 
 Že bychom postavili sochu ukrajinskému dělníkovi? Jako sociální demokrat si myslím, že socha 
neznámého dělníka by mohla být symbolická. Ukrajinci patří k nejvýznamnější zahraniční komunitě v Česku a 
přispívají k ekonomické prosperitě našeho státu.  
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* Na Twitter jste napsal, že kritiku bývalého prezidenta Václava Klause i jeho syna, poslance ODS Václava 
Klause mladšího, berete jako ocenění své práce. V čem?  
 
 Kdyby mě konzervativní politici jako páni Klausové chválili, jako sociální demokrat bych vnímal, že v 
zahraniční politice dělám něco špatně. Víme, jaké jsou postoje obou pánů k našemu členství v Evropské unii, 
jaké jsou jejich postoje ke strategickým zájmům republiky. Já se hlásím k Evropské unii a k NATO. Navíc 
bychom si měli připomenout, že přihlášku do EU podal Václav Klaus starší. My musíme být aktivním členem, 
který pouze nekritizuje, ale přichází s návrhy, jak Evropu změnit a pomoct lidem a Unii.  
 
* Kromě zmíněných pánů jste si našel i další vlivné kritiky, třeba prezidenta Zemana nebo šéfa KSČM Vojtěcha 
Filipa.  
 
 Já si ale kritiky nehledám, oni si našli mě. Dělám pouze svou práci a dodržuji zahraniční koncepci a 
programové prohlášení vlády. Máme proevropskou zahraniční politiku a já jen dělám to, co jsme si schválili: Boj 
proti terorismu, posilování obranyschopnosti země a zabýváme se i u Klausů neoblíbeným tématem 
klimatických změn. Patříme do střední Evropy, do Evropské unie a do NATO.  
 
SE ZEMANEM PROBERU JEN DÍLČÍ OTÁZKY  
 
* V případě Klausů kritiku vysvětlujete tím, že jsou konzervativci. Ale čím si ji vysvětlujete u prezidenta, který byl 
dlouhá léta sociálním demokratem?  
 
 Předpokládám, že s panem prezidentem si budeme schopni vysvětlit otázky, kde můžeme mít do jisté 
míry jiné názory, na nadcházející schůzce ústavních činitelů. Ale v zásadních bodech mají tato vláda i prezident 
podobný názor na věc. Pan prezident nikdy neřekl, že bychom neměli být členem Evropské unie, byl na 
summitu NATO, podporuje naše zapojení do misí. Jde tedy pouze o dílčí otázky, které chci s panem 
prezidentem probrat.  
 
* Vaše názory na současné Rusko či dění na Ukrajině popuzují i komunisty, o něž se vláda opírá. Neříkal jste si, 
že byste kvůli tomu třeba vystupoval umírněněji?  
 
 Pan předseda Filip mi své výtky osobně neřekl.  
 
* Ale jsou veřejně známé.  
 
 Jsou to jen vzkazy přes média. Komunistická strana nakonec není součástí této koalice, protože v řadě 
zahraničněpolitických otázek se s hnutím ANO a sociální demokracií rozchází. V tomto směru pouze pracuji na 
tom, abychom prosazovali programové prohlášení této vlády a program ČSSD, a v tom mám podporu jak 
předsedy Jana Hamáčka, tak i kolegů v sociální demokracii, alespoň jejich většiny.  
 
* Komunisté vznášejí vůči panu premiérovi různé požadavky. Netýkají se i zahraniční politiky?  
 
 Žádný požadavek k naší zahraniční politice jsem z jejich strany nezaznamenal.  
 
* Nemáte tedy důvod z těchto jasných pozic ustupovat?  
 
 ČSSD stála u klíčových milníků naší novodobé historie. Za sociálnědemokratických vlád jsme vstoupili 
jak do NATO, tak do Evropské unie. A nemám rozhodně chuť cokoliv měnit na tom, k čemu se sociální 
demokracie přihlásila. Toto je pozice vlády a měnit programové prohlášení v tuto chvíli nikdo nechce.  
 
PREMIÉR MI ŽÁDNÉ VÝHRADY NEŘEKL  
 
* Premiér už avizoval, že může dojít ke změnám ve vládě. Nejčastěji se skloňuje jméno ministra dopravy Dana 
Ťoka a to vaše. Máte informace, že by premiér o vaší možné výměně mluvil třeba s vaším stranickým šéfem 
Hamáčkem?  
 
 Od pana premiéra jsem zatím vůči své práci neslyšel žádné výhrady, které by měly vést k mému 
odvolání. Nemám ani informace, že by o tom mluvil s někým z vedení sociální demokracie. Zatím nevnímám 
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žádný tlak na to, abych ze své funkce odešel. V základních otázkách orientace naší zahraniční politiky se s 
panem premiérem shodujeme.  
 
* Takže neočekáváte, že byste byl vyměněn.  
 
 I pan premiér řekl, že to není otázka nejbližších týdnů či měsíců.  
 
* Oznámil jste, že budete kandidovat na místopředsedu ČSSD. Pokud uspějete, bude jistě těžší vás z vlády 
odvolat.  
 
 Mé rozhodnutí kandidovat do vedení je motivováno především tím, že chci zlepšit tvář sociální 
demokracie. V několika posledních volbách jsme nedopadli úplně nejlépe, ČSSD se musí změnit a zabojovat o 
důvěru občanů. Chci na sjezdu prosazovat zejména čitelnější program a vizi pro naši společnost včetně jasné 
zahraničněpolitické orientace, ale například i snižování rozdílu mezi mzdami zaměstnanců u nás a v západní 
Evropě, potřebu být neustále na špici průmyslových trendů, s čímž souvisí i změny v českém vzdělávacím 
systému, aby se děti jen nebiflovaly, ale získaly i schopnosti, s nimiž se pak uplatní na pracovním trhu.  
 
* Chcete kandidovat na řadového místopředsedu, nebo máte zájem i o pozici prvního místopředsedy?  
 
 Na řadového místopředsedu. Rád bych kandidoval do vedení i proto, že se zajímám o programovou 
debatu v ČSSD. Od řady ostatních stran se odlišujeme právě tím, že máme velmi živou programovou debatu. A 
je důležité, aby ČSSD ukázala, že je důvěryhodnou alternativou k různým populistům, což se týče SPD nebo 
Klause mladšího. My nabízíme realizovatelná řešení.  
 
* V ČSSD se periodicky vrací debata, jestli je pro ni prospěšné setrvávat ve vládě. Je z vašeho pohledu tato 
vláda úspěšná?  
 
 Z pohledu ČSSD úspěšná je, protože se nám podařilo prosadit celou řadu priorit zejména v sociální 
oblasti, s nimiž do této spolupráce šla. To jsou klíčové otázky, proč nakonec většina našich členů vstup do vlády 
podpořila – sociální demokracii se zaprvé podařilo do programového prohlášení dostat velkou část svého 
programu a za tu krátkou dobu osmi měsíců se podařilo udělat hodně velkých kroků, které na začátku chtěla.  
 
* Takže pokud se tato debata znovu otevře, jako místopředseda byste svým spolustraníkům říkal: Podívejte se, 
kolik jsme udělali dobré práce?  
 
 S tím jsme do té spolupráce šli.  
 
ČSSD BY MĚLA MÍT JASNĚJŠÍ POSELSTVÍ  
 
* Ale zdaleka ne všichni ve straně s tím souhlasili.  
 
 ČSSD je ale demokratická strana. Šedesát procent členů řeklo, že do koalice půjdeme a budeme 
prosazovat svůj program. Nejsme populisti. Chováme se zodpovědně a chceme pracovat, aby se v naší zemi 
žilo líp. Aby se rodiny nemusely na konci měsíce koukat, jestli tam ta poslední stovka ještě je, abychom zajistili, 
že Česko bude nadále průmyslovou zemí, a abychom zachytili trendy, které zajistí naši konkurenceschopnost i 
do budoucna.  
 
* Když ČSSD hodnotila předchozí koalici, říkala: Nedařilo se nám své úspěchy prodávat, protože nám je 
přebralo ANO a Andrej Babiš. Teď už se vám to daří?  
 
 Věřím, že se to daří, ale stále máme co zlepšovat.  
 
* Aktuálně se ministryně Maláčová a Schillerová přou o to, kdo prosadil zvýšení minimální mzdy.  
 
 To je jeden z řady důvodů, proč by ČSSD po sjezdu měla mít mnohem jednodušší a jasnější poselství, 
co v té vládě vlastně děláme a jaké jsou naše priority. A také v oblasti zahraniční politiky by měla navenek mluvit 
jedním hlasem. Mezi sebou si to můžeme vyjasnit, ale ven musíme jít se srozumitelným názorem a být jednotní. 
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Deklarujeme proevropskou orientaci strany, pak ale zaznívají hlasy, které zpochybňují význam našeho členství 
v EU. To je proud, ke kterému se neřadím a s nímž se názorově neshoduji.  
 
Tomáš Petříček (37)  
 
Je dvanáctý ministr zahraničí samostatné České republiky. Vystudoval Fakultu sociálních věd na Karlově 
univerzitě. V roce 2005 vstoupil do ČSSD a o dva roky později se stal asistentem v Evropském parlamentu, v 
roce 2017 byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí, odkud přešel na ministerstvo zahraničí a stal 
se nejmladším ministrem v druhé vládě Andreje Babiše.  
 
O VAROVÁNÍ PŘED HUAWEI Česká republika v tomto směru žádnou chybu neudělala. Je důležité, aby ČSSD 
ukázala, že je důvěryhodnou alternativou k různým populistům, což se týče SPD nebo Klause mladšího. My 
nabízíme realizovatelná řešení.  
 
O autorovi| LUKÁŠ PRCHAL MICHAEL ŠVEC, editor redaktor 
Foto autor| FOTO: GABRIEL KUCHTA, DENÍK N 
 

Zemřel Rudolf Kučera, který stál u zrodu politologie v Česku 
16.1.2019    ournet.cz    str. 00     

             

Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v sedmdesátých 
letech v Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, 
následovalo vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. 
 
V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník a topič, v disentu organizoval bytové semináře, vydával 
samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.  
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.  
  
  
 
URL| http://news.ournet.cz/story/zemrel-rudolf-kucera-ktery-stal-u-zrodu-politologie-v-cesku-
28cee59f190116czcs 
 

Zemřel politolog a disident Rudolf Kučera, stál u zrodu politologie v ČR 
16.1.2019    echo24.cz    str. 00     

             

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad 
Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu 
univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu. 
 
Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo 
vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. V 80. letech pracoval jako stavební dělník a topič, 
v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední 
Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.  
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
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(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.  
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého 
života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například 
Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v 
médiích.  
  
  
 
URL| https://www.echo24.cz/a/SCihU/zemrel-politolog-a-disident-rudolf-kucera-stal-u-zrodu-politologie-v-cr 
 

Zemřel politolog Rudolf Kučera, který stál u zrodu politologie v Česku 
16.1.2019    seznamzpravy.cz    str. 00    Stalo se 

    ČTK         

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. 
 
Na svém webu to dnes oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, kde v 
posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu univerzitního 
oboru politologie v tehdejším Československu.  
Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo 
vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. V 80. letech pracoval jako stavební dělník a topič, 
v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední 
Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.  
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.  
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého 
života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například 
Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v 
médiích.  
„Významný politolog, politický filozof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. 
Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce,“ uvedla v nekrologu jeho 
domovská fakulta. Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních 
států. Byl členem Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým 
krajanským spolkem. „Ač na některé mohl působit jako člověk vyhraněných názorů, přesto či právě proto byl 
Rudolf Kučera ve svých postojích konsistentní a inspirativní,“ dodali zástupci ústecké univerzity. 
 
 
URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zemrel-politolog-rudolf-kucera-ktery-stal-u-zrodu-politologie-v-cesku-
64314 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
seznamzpravy.cz 
 

Zemřel filosof Rudolf Kučera, známý politolog a pedagog 
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16.1.2019    tyden.cz    str. 00    Domácí 
    ČTK         

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad 
Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu 
univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu. 
Rudolf Kučera po studiu filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo 
vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. V 80. letech pracoval jako stavební dělník a topič, 
v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední 
Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti. 
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012. 
Byl inspirativní osobností 
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého 
života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, známé 
jsou například Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často 
komentoval také v médiích. 
"Významný politolog, politický filozof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. 
Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce," uvedla v nekrologu jeho 
domovská fakulta. Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních 
států. Byl členem vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým 
krajanským spolkem. "Ač na některé mohl působit jako člověk vyhraněných názorů, přesto - či právě proto - byl 
Rudolf Kučera ve svých postojích konsistentní a inspirativní," zdůraznili zástupci ústecké univerzity. 
 
 
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zemrel-filosof-rudolf-kucera-znamy-politolog-a-pedagog_510421.html 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
tyden.cz 
 

Zemřel politolog Rudolf Kučera, stál u zrodu politologie v Česku 
16.1.2019    irozhlas.cz    str. 00     

    Iveta Lhotská Mafra Zdroj         

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. 
 
Na webu to ve středu oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, kde v 
posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu univerzitního 
oboru politologie v tehdejším Československu.  
Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo 
vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. V 80. letech pracoval jako stavební dělník a topič, 
v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední 
Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.  
Po roce 89  
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.  
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Sociální sítě jsou jen jeden komunikační nástroj. Kandidáti musí mezi lidi, radí politolog  
Číst článek  
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého 
života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například 
Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v 
médiích.  
„Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. 
Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce,"uvedla v nekrologu jeho 
domovská fakulta.  
Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních států. Byl členem 
Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým krajanským spolkem. 
„Ač na některé mohl působit jako člověk vyhraněných názorů, přesto či právě proto byl Rudolf Kučera ve svých 
postojích konsistentní a inspirativní,"dodali zástupci ústecké univerzity.  
  
  
 
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemrel-politolog-rudolf-kucera-stal-u-zrodu-politologie-v-
cesku_1901161531_bar 
 

Zemřel politolog a disident Rudolf Kučera 
16.1.2019    literarky.cz    str. 00     

             

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznámila, že 15. ledna zemřel docent katedry 
politologie a filozofie doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., šéfredaktor časopisu Střední Evropa. 
 
Rudolf Kučera (10. 4. 1947–15. 1. 2019) studoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Mezi lety 1970–1978 působil na Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd. Ze zaměstnání 
byl propuštěn kvůli spoluúčasti na Chartě 77. V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník. Po celou tuto 
dobu aktivně působil v disentu jako organizátor bytových seminářů. V této době stál též u zrodu české sekce 
Panevropské unie Čechy a Morava, jíž byl dlouholetým předsedou. V roce 1984 založil samizdatový časopis 
Střední Evropa, který vychází dodnes (a Kučera byl až do své smrti jeho šéfredaktorem).  
Teprve po roce 1989 se mohl R. Kučera naplno věnovat kariéře vědce a pedagoga v oblasti politologie a 
politické filosofie. Již v roce 1990 získal místo vedoucího katedry politologie na nově zřízené Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy v Praze. Zde založil obor politologie, vypracoval jeho koncepci a postupně ji s nově 
příchozími kolegy realizoval. V oboru se habilitoval v roce 1991 (jako vůbec první politolog v Československu). 
Na FSV UK působil až do roku 2012.  
Na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem začal Rudolf Kučera přednášet v 
roce 2006. „Záhy nato se zde podařilo s jeho aktivní spoluúčastí akreditovat unikátní obor politické filosofie, 
jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl též členem vědecké rady FF UJEP a zástupcem vedoucí katedry 
politologie a filozofii,“ uvedla FF UJEP. V posledních letech svého života částečně působil i na CEVRO Institutu 
v Praze na katedře politologie a mezinárodních vztahů.  
V roce 2009 obdržel Rudolf Kučera od prezidenta Maďarské republiky státní vyznamenání „Knight´s Cross 
Order of Merit of the Hungarian Republic“ za vědeckou a přednáškovou činnost. V roce 2017 mu byla udělena 
cena děkanky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně za přínos k rozvoji a prezentaci instituce.  
  
  
 
URL| http://literarky.cz/politika/domaci/27692-zemel-politolog-a-disident-rudolf-kuera 
 

Zemřel Rudolf Kučera, který stál u zrodu politologie v Česku 
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16.1.2019    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    zemand         

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad 
Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu 
univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu. 
 
Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v sedmdesátých 
letech v Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, 
následovalo vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. 
 
V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník a topič, v disentu organizoval bytové semináře, vydával 
samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti. 
 
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.Aktivní činnost na ústecké fakultě 
 
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého 
života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. 
 
Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední 
Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v médiích, včetně České televize. 
„Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. 
Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce,“ uvedla v nekrologu jeho 
domovská fakulta. Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních 
států. Byl členem Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým 
krajanským spolkem. 
 
 
URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2707751-zemrel-rudolf-kucera-ktery-stal-u-zrodu-politologie-v-cesku 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
ceskatelevize.cz 
 

Zemřel Rudolf Kučera, disident a jeden ze zakladatelů oboru politologie v 
Česku 

16.1.2019    aktualne.cz    str. 00    Domácí 
    ČTK         

O úmrtí informovala Univerzita J. E. Purkyně, kde Kučera v posledních letech působil jako pedagog. Ve věku 
sedmdesáti jedna let v úterý zemřel politolog, 
 
Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo 
vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. 
 
V 80. letech pracoval Kučera jako stavební dělník a topič, v disentu organizoval bytové semináře, vydával 
samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti. 
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Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 1991. Na 
FSV UK působil až do roku 2012. 
 
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. 
 
V posledních letech svého života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. Je autorem mnoha komentářů, 
analýz a studií, například Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění 
často komentoval také v médiích. 
 
"Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. 
Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce," uvedla v nekrologu jeho 
domovská fakulta. 
 
Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních států. Byl členem 
Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým krajanským spolkem. 
"Ač na některé mohl působit jako člověk vyhraněných názorů, přesto či právě proto byl Rudolf Kučera ve svých 
postojích konsistentní a inspirativní," dodali zástupci ústecké univerzity. 
 
 
URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-rudolf-kucera-disident-a-jeden-ze-zakladatelu-oboru-
p/r~87e83932199811e9bc9a0cc47ab5f122/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
aktualne.cz 
 

Zemřel politolog a disident Rudolf Kučera, stál u zrodu politologie v ČR 
16.1.2019    echo24.cz    str. 00    Domov, Krátké zprávy, Homepage 

    Echo24, čtk         

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad 
Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu 
univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu. 
 
Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident 
Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad 
Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu 
univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu.  
Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v 70. letech v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo 
vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa. V 80. letech pracoval jako stavební dělník a topič, 
v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední 
Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.  
  
Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické 
kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd 
(FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 
1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.  
  
Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo 
akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady 
Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého 
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života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze. Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například 
Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v 
médiích.  
  
„Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. 
Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce,“ uvedla v nekrologu jeho 
domovská fakulta. Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních 
států. Byl členem Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým 
krajanským spolkem. „Ač na některé mohl působit jako člověk vyhraněných názorů, přesto či právě proto byl 
Rudolf Kučera ve svých postojích konsistentní a inspirativní,“ dodali zástupci ústecké univerzity.  
  
 Čtěte dále: Mladý Čech zemřel pod lavinou v Rakousku. Pohyboval se mimo sjezdovky  
V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde. 
 
 
URL| http://echo24.cz/a/SCihU 
 

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, pedagog a historik Rudolf Kučera 
16.1.2019    ČRo Brno    str. 02    17:00 Radionoviny 

             

Věra ŠEMBEKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, pedagog a historik Rudolf Kučera. Oznámila to Filozofická fakulta 
ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde v posledních letech působil. V sedmdesátých letech byl 
Kučera členem Akademie věd. Kvůli spoluúčasti na Chartě 77 byl ale vyloučený z KSČ a až do revoluce v roce 
1989 pracoval jako stavební dělník nebo topič. Po roce 1989 se vrátil na akademickou půdu a stál u zrodu 
nového oboru politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 

Zemřel politolog z ústecké univerzity Rudolf Kučera 
16.1.2019    ustecky.denik.cz    str. 00    Moje Ústecko 

    Kristián Šujan         

Ústí n. L. – Významný politolog a pedagog Rudolf Kučera nenadále zemřel. Bylo mu 71 let. Ve středu 16. ledna 
to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde více než deset let přednášel. 
 
"Kučera studoval filosofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi lety 1970 – 1978 působil na 
Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd. Ze zaměstnání ho propustili kvůli spoluúčasti na 
Chartě 77. 
V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník. „Po celou tuto dobu aktivně působil v disentu jako 
organizátor bytových seminářů. V této době stál též u zrodu české sekce Panevropské unie Čechy a Morava, jíž 
byl dlouholetým předsedou. V roce 1984 založil samizdatový časopis Střední Evropa, který vychází dodnes a 
Kučera byl až do své smrti jeho šéfredaktorem,“ uvádí filozofická fakulta s tím, že teprve po roce 1989 se mohl 
Kučera naplno věnovat kariéře vědce a pedagoga v oblasti politologie a politické filosofie. 
Středoevropan, hledající dialog 
V roce 1990 získal místo vedoucího katedry politologie na nově zřízené Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze, kde založil obor politologie. Na Filozofické fakultě UJEP začal přednášet v roce 2006. Kučera 
kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních států. Byl členem Vědecké rady Nadace 
Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým krajanským spolkem. „Především byl ale 
Středoevropanem hledajícím možnosti politického a kulturního dialogu. Ač na některé mohl působit jako člověk 
vyhraněných názorů, přesto či právě proto byl Rudolf Kučera ve svých postojích konsistentní a inspirativní. Čest 
jeho památce!“ uvedla Filozofická fakulta UJEP.  " 
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URL| https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-politolog-z-ustecke-univerzity-rudolf-kucera-20190116.html 
 
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech: 
denik.cz, ustecky.denik.cz 
 

Toulky s Karlem Amerikou 
16.1.2019    Elektro    str. 52    Zprávy 

             

Na předvánočním knižním trhu se objevila atraktivní novinka, která je vlastně cestopisnou causerií, sbírkou 
fejetonů, v nichž se autor dívá na USA českou optikou. Formou vtipných postřehů a příhod podává osobní 
svědectví o životě a přírodních krásách. V autentických reportážích zavádí čtenáře i do míst, kam se běžný 
turista nedostane. Novinář Karel Sedláček navštívil Spojené státy celkem pětadvacetkrát. Toulal se velkými 
městy i pustými pouštěmi, podzemními jeskyněmi a vysokohorskými masivy, obdivoval umělecké galerie i 
muzikály, nechal se ohromovat nádhernými konstrukcemi mostů a přehrad i architekturou mrakodrapů, se 
zatajeným dechem se procházel laserovými laboratořemi a po vojenských základnách. Také ale vozil vnuky do 
školy, kde se učili tleskat úspěchu toho druhého. Kdo v USA byl, snad si některá místa připomene, a kdo se 
chystá je navštívit, mohl by najít inspiraci. A kdo nepatří do první ani druhé skupiny, mohl by se třeba pobavit 
cestovatelskými zážitky s nečekanou pointou. Výsledkem je kniha reportáží z nevšedních míst a fejetonů o 
všedních dnech doplněná množstvím barevných fotografií. Knihu distribuuje: www.kosmas.cz 
 
*** 
 
O autorovi  
 
KAREL SEDLÁČEK (nar. 28. května 1941) se stal v roce 1960 nejmladším hlasatelem Československého 
rozhlasu. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. V plzeňském rozhlasovém studiu pracoval do 
konce roku 1968. Potom byl tiskovým tajemníkem filmového festivalu Finále, redaktorem večerníku Večerní 
Plzeň a až do konce roku 1989 nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora 
Svobodného slova. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a 
hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval 
s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a Českým rozhlasem. Vědeckotechnická témata 
popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha, 1984), Atom skrývá 
naději (Praha, 1987, spolu s Janem Tůmou).  
 
Foto popis| 
 

Tajemná přítelkyně Jana Palacha. Spolupracovala Slovenka s 
komunistickou policií? 

16.1.2019    aktualne.cz    str. 00    Domácí 
    Adéla Očenášková         

Slovenka Eva Bednáriková údajně udržovala s Janem Palachem milostný poměr. Přesně před 50 lety se 
student historie upálil na protest proti okupaci. "Evo, Evo" 
 
Jan Palach se coby student historie s Bednárikovou, tehdejší studentkou novinařiny na Fakultě sociálních věd 
a publicistiky (dnešní Fakulta sociálních věd, pozn. red.) seznámil na podzim 1968. Slovenka odešla do Prahy 
právě na univerzitu, pocházela z Nitry a narodila se 18. září 1944, tedy o čtyři roky dříve než Palach. 
 
Dvojice se potkala díky druhé dívce, která pro Jana Palacha hodně znamenala - Heleně Zahradníkové. S tou se 
kamarádil už od útlého dětství, jejich rodiny žily ve Všetatech, kde Palach vyrůstal. Zahradníkovi se sice v 
Heleniných šesti letech odstěhovali na Moravu, ani to ale důvěrný vztah nenarušilo. Navíc Zahradníková šla 
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potom také studovat do Prahy. Na žurnalistice se seznámila s Bednárikovou, s níž bydlela i na stejné koleji 
Univerzity Karlovy - Na Větrníku. Přátelství tak panovalo i mezi oběma, pro Palacha důležitými, ženami. 
 
Jak blízko ale ke každé z nich měl, není dodnes úplně jasné. Méně "záhadné" bylo Palachovo pouto k 
Zahradníkové. Choval k ní spíš otcovský a pečovatelský vztah. To mohlo být dáno také tím, že dívka měla 
podlomené zdraví - postihla ji obrna, kvůli které byla tělesně postižená. Současně se ale o Zahradníkové hovoří 
jako o údajné Palachově snoubence. Pravdou nicméně je, že už od raného věku byli velmi dobří přátelé. 
 
Větší otázky bezesporu vzbuzuje vztah Palach-Bednáriková. Někteří badatelé se domnívají, že jejich 
kamarádství přerostlo v milostný poměr. Traduje se například, že Bednáriková připravila Palacha o panictví. 
 
"Obě - Helenka i Eva - hrály v Janově životě určitou roli. Nikdo přesně neví, jaké to role byly. Je přece známo, 
že Jan byl v milostných záležitostech absolutně mlčenlivý. Neměl potřebu odkrývat své intimní problémy. A 
vůbec to byla stránka života, kterou nepokládal za vhodnou pro jakoukoliv diskusi," vzpomínal novinář a 
spisovatel Jiří Lederer v knize Jan Palach: Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta z roku 1990. 
"Jeden psycholog, který se snažil vniknout ex post do Janova života, usuzoval, že jeho vztah k Helence byl 
citově-pečovatelský, kdežto s Evou prý měl vztah sexuální, biologický. Že mu prý Eva jako žena otevřela nový 
svět, který Jan dosud neznal. Jenže to všechno jsou pouhé odhady," dodal ve své publikaci Lederer s tím, že 
Palach mohl koneckonců před Zahradníkovou vztah s její kamarádkou tajit. Dvojice se nicméně znala poměrně 
krátce. Seznámili se v říjnu 1968, Palach se na protest proti komunistickému režimu upálil 16. ledna 1969. 
 
Trest za pašování baloňáků 
Osobní vztah Palacha s Bednárikovou ale není to jediné, nad čím si dodnes někteří odborníci lámou hlavu. 
Podobně nejasné například je, do jaké míry ji později v životě ovlivnila její kriminální minulost. I ta mohla být 
například podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů jedním z důvodů, proč se 
Slovenka rozhodla "prchnout" v mladém věku do Prahy. 
 
Evu Bednárikovou zadržela v květnu 1965 Státní bezpečnost (StB) kvůli nákupu pašovaných oděvů z 
Rakouska, které pak dívka s malým ziskem prodávala známým. V říjnu téhož roku ji za to Krajský soud v 
Bratislavě odsoudil k roční podmínce. "Měla známého, nějakého rakouského mladíka, od kterého podle 
obžaloby dostala asi nějaké tři baloňáky, a za to byla potom odsouzená. Myslím si, že to mohl být i jeden z 
důvodů, proč šla studovat do Prahy," vysvětluje historik Petr Blažek pro deník Aktuálně.cz. 
 
"To (odsouzení za pašování několika plášťů, pozn. red.) je z dnešního pohledu trochu absurdita, ale tehdy to pro 
tak velmi mladou dívku zřejmě znamenalo velký zlom," popisuje Blažek a klade si otázku, do jaké míry 
odsouzení mohlo ovlivnit život Bednárikové. "Když se začala objevovat v různých médiích v souvislosti s 
posledními slovy Jana Palacha, vyšetřovatelům Veřejné bezpečnosti přišlo anonymní upozornění, ve kterém 
stálo, že spolupracuje s policií v Bratislavě," poukazuje Blažek na další nepotvrzené spekulace, které kolem 
Bednárikové panují. 
 
Anonymní dopis z Bratislavy obdrželi vyšetřovatelé Palachova činu z řad Veřejné bezpečnosti na konci ledna 
1969. Podle Blažka a dalších historiků, kteří spolupracovali na rozsáhlém díle Jan Palach &rsquo;69, nelze 
vyloučit, že Bednáriková mohla být vzhledem ke kriminální minulosti, o níž v Praze patrně nikdo z jejích 
známých neměl tušení, vydíratelná. Petr Blažek ale zdůrazňuje, že neexistuje jediná potvrzená informace, že by 
Bednáriková s policisty spolupracovala. 
Video: Jan Palach a jeho rozhovor s doktorkou v nemocnici po upálení 
 
"Bohužel nemáme k dispozici databáze spolupracovníků slovenské kriminálky, takže se to nedá ověřit," dodal 
Blažek. V Ústavu paměti národa v Bratislavě je k této kauze dochován skupinový vyšetřovací spis. Osobní 
svazek vedený v roce 1965 StB v Bratislavě byl podle příslušného registračního protokolu zničen. 
Dopisy umírajícímu 
 
Eva Bednáriková stála v popředí zájmu vyšetřovatelů i proto, že Jana Palacha po jeho činu hned dvakrát 
navštívila. Jak ve svědectvích některých lékařů (například Radko Vrabce), tak v dokumentech Veřejné 
bezpečnosti stojí, že si Palach návštěvu Bednárikové vyžádal. 
 
"Podle verze, která se objevuje i v dokumentaci, měl Palach v noci volat Evino jméno, z čehož řada lidí usuzuje, 
že k ní měl blízký vztah," vrací se historik Petr Blažek ke vztahu mezi dvěma studenty. 
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Eva Bednáriková a Helena Zahradníková také předtím umírajícímu Palachovi, který měl na 85 procentech těla 
popáleniny, poslaly do nemocnice dvě psaní. 
 
"Byly to takové hezké, dívčí dopisy, ze kterých je vidět, že jsou v šoku a snaží se mu napsat něco pěkného. 
Zřejmě jim zdravotnický personál řekl, aby mu napsaly něco povzbudivého," říká k tomu Petr Blažek. 
 
Lékař Radko Vrabec měl pak Bednárikové ráno 19. ledna zavolat na kolej a požádat o její návštěvu. Autoři knihy 
Jan Palach &rsquo;69 uvažují nad tím, že Slovenka byla pozvaná do nemocnice zřejmě hlavně proto, aby se 
pokusila zjistit jména lidí, kteří by případně Palacha chtěli v jeho činu následovat. Ani to ale není stoprocentně 
ověřená verze. 
Když se Bednáriková do Borůvkova ústavu dostavila, Palach ji požádal, aby k němu přivedla Lubomíra Holečka, 
jednoho z čelných představitelů studentského hnutí na vysokých školách. Bednáriková Holečka sice osobně 
neznala, s pomocí dalších lidí se jí ho ale podařilo rychle sehnat a přivést do nemocnice. 
Bednáriková nemluví s novináři 
 
U Palachova lůžka pak stáli oba, v pokoji nechyběla ani zdravotní sestra. O asi dvacetiminutové návštěvě potom 
dvojice informovala veřejnost. Holeček s Bednárikovou sepsali text, v němž tvrdili, že Palach vyzývá své 
následovníky, aby se neupalovali. S tímto prohlášením vystupovali v médiích i na různých shromážděních. Zde 
se můžete podívat také na její rozhovor v někdejší Československé televizi, kam byla kvůli Palachovi pozvána i 
se Zahradníkovou. Interview proběhlo 21. ledna. 
Když Bednáriková a Holeček Palacha v den jeho smrti 19. ledna navštívili, pacient už nebyl schopen příliš 
artikulovat a mluvil spíš nesrozumitelně. Je tedy otázka, co ve skutečnosti slyšeli a také co pak interpretovali 
lidem. Jediný záznam z tohoto setkání si dělal Holeček a i v tomto případě je otázka, co všechno se rozhodl si 
zaznamenat. 
Kolem postavy Evy Bednárikové panuje i padesát let od Palachova činu řada nejasností. Dnes 
čtyřiasedmdesátiletá žena odmítá mluvit s médii. Bednárikovou se pokusili neúspěšně kontaktovat například 
historik Petr Blažek i tvůrci filmů Hořící keř a Jan Palach, které o oběti studenta historie pojednávají. O jejím 
dalším životě se toho mnoho neví - snad jen, že studium žurnalistiky úspěšně dokončila. 
 
Pozn. Postava Bednárikové se objevila také ve filmu režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach z minulého roku, 
kde ji ztvárnila slovenská herečka Kristína Kanátová. V níže přiloženém traileru filmu ji můžete vidět například v 
úseku 0:23-0:25 min.  
Video: Podívejte se na trailer k filmu Jan Palach režiséra Sedláčka 
 
 
URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/z-luzka-mel-volat-jeji-jmeno-kdo-byla-bednarikova-
palachova/r~c31a586c15b211e9a7e7ac1f6b220ee8/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
aktualne.cz 
 

Do expertní komise ministerstva školství řešící strategii vzdělávání 
nepozvali učitele 

16.1.2019    literarky.cz    str. 00     
    Jan Kunšteková         

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si sestavilo nový expertní tým, který má připravit Strategii 
vzdělávací politiky do roku 2030. V osmičlenné skupině, která má vytyčit cíle vzdělávací politiky a stanovit 
školské priority, ovšem není jediný učitel. 
 
Šest zástupců je z řad vědecké vysokoškolské komunity, jedna členka zastupuje Hospodářskou komoru a za 
regionální školství byl do počtu jmenován pouze jeden ředitel střední průmyslové školy, který je původní profesí 
kybernetik. K přípravě desetiletého plánu státní vzdělávací politiky nebyl přizván nikdo ze základních ani 
mateřských škol, žádný zástupce odborných učilišť ani gymnázií.  
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Nesmyslná byrokracieExpertní tým se poprvé sešel v pondělí 7. ledna. Ministr školství Robert Plaga (ANO) si na 
jednání paradoxně pochvaloval, že „skupina je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů 
vzdělávacího systému a školství.“. Absenci nejpočetnějšího segmentu, základního školství, zřejmě 
nezaznamenal. Nebo jej nepovažuje za důležitý, i když bez něj vyšší stupně vůbec nemohou existovat. Pro 
srovnání základní škol je v ČR podle statistické ročenky MŠMT 4 155. Povinnou školní docházku v nich 
absolvuje více než 928 tisíc dětí.  
Na jejich výuce se podílí 75 379 učitelů, které ministerstvo nepovažuje za hodné podílet se na přípravě 
vzdělávací politiky státu. Na bedra těchto kolegů v minulosti padla největší zátěž všech většiny nesmyslů, které 
poškozují naše školství. Jako je například inkluze počesku, která byla zavedena přes odpor učitelů ze 
speciálního i základního školství teoretiky a právními vědci z ministerstva v době, kdy jej řídila exministryně 
Kateřina Valachová (ČSSD). Dnes už všichni vědí, že s katastrofálními důsledky jak pro školy, tak i pro žáky. A 
to pro zdravé děti, i pro ty, které byly i se svým postižením inkludovány do obyčejných základních škol.  
Plán na zavedení inkluze do školství byl napřed bez zájmu veřejnosti zakotven právě ve státní vzdělávací 
strategii. Odborná učitelská veřejnost je v posledních letech tak zahlcena různými papíry, které se na ni valí z 
ministerstva a od zřizovatele, že si tohoto záměru většina kolegů nevšimla. Naprostá většina papírů, které jsou 
učitelé v poslední době povinni vyplňovat, je prakticky k ničemu. Jako příklad lze uvést různé vzdělávací plány. 
Vyplňují se opakovaně proto, že to kontroluje Česká školní inspekce. Žádný jiný účel nemají. Po jejich sepsání 
je dokument většinou založen do šanonu, kde odpočívá až do návštěvy inspektorů. Učitel jej nepotřebuje, 
protože učí buď podle učebnic, které má k dispozici, nebo má vytvořené vlastní materiály. V poslední době je na 
trhu řada skvělých učebnic, zejména jazykových.  
Všechny ty rámcové, školní a další vzdělávací plány jsou tedy zcela nadbytečnou byrokratickou buzerací 
kantorů. Peníze, které jsou na ministerstvu utráceny na jejich pořizování a připomínkování na úrovni přímo 
řízených organizací jako Národní institut dalších vzdělávání (NIDV) nebo Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), 
by bylo lepší dát školám právě na pořízení dobrých učebnic. Na něž často chybí peníze. Pro všechnu tu 
papírovou buzeraci nemá normální učitel z praxe většinou čas ani chuť číst tlusté spisy typu Strategie 
vzdělávacího systému ČR. Pro většinu kolegů je to, co bude za 10 let, něco tak vzdáleného jako jiné galaxie.  
Jde o dotaceBěžný kantor musí řešit, jak ze svého nízkého platu zaplatí drahý nájem a poplatky za energie v 
tomto měsíci, aby mu při tom zbylo na jídlo. Naprosto netuší, jestli si při rostoucí ceně energií i nájmů bude moci 
dovolit učit ještě příští rok, nebo jestli bude muset odejít jít pracovat někam do kanceláře, aby ze svého platu 
uživil děti. Natož za deset let. Jenže právě v těchto vládních strategiích, které i odborníkovi z branže při čtení 
připadají jako hromada prázdných frází, bývají nenápadnou formou zaklety formulace, které později umožňují 
spustit projekty, jako je inkluze. O větu dobře zastrčenou mezi spoustu politických žvástů později insideři opřou 
své žádosti o vypisování grantů a dotačních titulů. Jiný praktický smysl, než založení právního základu pro 
vypisování dotací z fondů EU, které MŠMT spravuje, a z národních rozpočtů, vládní strategie nemá.  
Při vypracovávání v současné době platné strategie učitelé ještě neměli žádnou vlastní, zespodu vzniklou 
organizaci, která by zastupovala jejich zájmy před ministerstvem. Jako je dnes například Pedagogická komora, 
profesní organizace učitelů a dalších pedagogických pracovníků, hájící jejich hospodářské a sociální zájmy a 
prosazující lepší podmínky k práci. Tlustospis minulé expertní komise tedy prošel bez zájmu a řádné oponentury 
odborné veřejnosti. A otevřel tak dveře k vypsání dotačních výzev na projekty pro nevládní neziskové 
organizace neučitelů zaměřené na inkluzi. Po utracení evropských peněz pak způsobil tlak na její plošné 
zavedení do škol. Ve všech dalších stádiích přípravy inkluze byly věcné připomínky odborné veřejnosti z praxe 
směřující proti inkluzi ministerstvem odmítány s odkazem na to, že odporují vládnímu záměru zakotvenému ve 
vzdělávací strategii.  
O tom, že zlepšení situace nemáme v nejbližších deseti letech čekat, svědčí zejména osoba staronového 
předsedy expertní komise. Je jím prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., z Institutu sociologických studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy. Za zvláštní pozornost stojí jeho prohlášení z prvního zasedání nové expertní 
skupiny.  
“Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a 
ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době 
vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací 
politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou 
skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém směřovat,“ řekl.  
Takže, stručně přeloženo do srozumitelného jazyka: “Doteď jsme se drželi strategie, která nevedla ke zlepšení, 
ale k opaku, takže se jí budeme držet dál.” Jak také jinak, když nic jiného neumíme a lidi z praxe mezi sebe 
raději nepustíme. Aby nám nemařili naše zájmy v odklánění peněz ze školství na různé projekty jako jednotné 
přijímací testy. Naprostou většinu mají v komisi akademici, kteří o regionálním školství vědí jen z doslechu.  
Ministerstvo ignoruje základní, střední i učňovské školstvíÚčast exministra Stanislava Štěcha (nominován 
ČSSD) je plivnutím do tváře všem více než 120 tisícům učitelů, kteří působí v základním a středním školství. V 
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době, kdy byl ve funkci ministra školství ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), reagoval na věcné výhrady k 
návrhu zákona o kariérním řádu, obsažené v textu petice proti jeho schválení, hrubou urážkou učitelů jako 
“čtenářsky negramotných”. Tím dal najevo, co si o učitelích myslí. Padala přitom i slova jako “póvl”. Učitelé to 
jemu a politické straně, za níž byl nominován, oplatili při hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny. Což 
nemalou měrou přispělo k historickému debaklu ČSSD v minulých sněmovních volbách. Jen na okraj se sluší 
uvést, že prof. Štěch je rovněž jedním ze spolupachatelů inkluze počesku.  
V “expertní komisi” naprosto chybí zástupci nejen základních, ale i speciálních škol. A zejména pak odborných 
učilišť a gymnázií. Chybí tam ti, kteří znají praxi. Asi by rušili.  
Střední školství je zastoupeno pouze osobou ředitele Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblíka. 
Tento původní profesí informatik se v minulosti podílel na zavedení maturitních projektů v oblasti informačních 
technologií. Prosadil též vznik oboru Výpočetní technika. Snad jako ředitel aspoň něco tuší o tom, jak je naše 
školství podfinancované. A jak z něj v důsledku toho odchází učitelé.  
Absence zástupců učňovského školství i gymnázií vzbuzuje obavu, že nyní má být státním politickým záměrem 
vybudování jednotného – nejlépe elektronického systému přijímacích zkoušek. Obdoby Sciotestů, které jsou 
používány na středních i vysokých školách, a jež ze školství i z kapes rodičů studentů vytahaly miliardy korun. 
Ty pak samozřejmě ve školství chybí. Především v objemu peněz na platy učitelů.  
Pro ministerstvo jsou školství asi především vysoké školy. Soudě podle počtu zástupců v expertní komisi. Pro 
srovnání  
– v ČR je akreditováno 121 vysokých škol. Na všech dohromady studuje něco přes 255 tisíc studentů. V 
expertní komisi mají pět zástupců. V ČR máme 1308 střední škol a učilišť. V nich vyučuje celkem 44 993 učitelů 
a mistrů odborného výcviku. Společně pracují na vzdělávání více než 421 tisíc žáků.V expertní komisi mají 
pouze jednoho zástupce. A to ještě pouze průmyslové školy. Na nich sice studuje přibližně 80 procent z 315 
tisíc dětí zapsaných na středních školách zakončených maturitou. Źádné slovo však v komisi nezazní od více 
než osmi tisíc učitelů, kteří učí na 352 českých gymnáziích. I když vzdělávají více než 130 tisíc žáků.  
Ministerstvo ve své odborné komisi zcela ignoruje i učňovské školství, v němž se na své budoucí povolání 
připravuje přes 87 tisíc žáků. Na odborná učiliště jistě bude klást nějaké požadavky zástupkyně Hospodářské 
komory. Za učitele ani mistry odborného výcviku s ní nikdo nebude mít možnost jejich reálnost konzultovat. Ani 
upozorňovat na to, co by školy k jejich naplnění potřebovaly.  
Školství je tragicky podfinancovanéNaše školství je tragicky podfinancované. Obávám se, že tento hlavní 
problém našeho školství expertní komise ani řešit nehodlá. Jak napsal ve svém blogu prezident Pedagogické 
komory Radek Sárközi, ve školství chybí za 26 let “planých vládních slibů” 1 bilion 450 miliard korun. Vzal to 
poctivě vládu po vládě a sečetl sliby, které nebyly naplněny. A to dnes nechci psát o platech učitelů, které jsou 
nejnižší v zemích EU. Poměřeno s průměrným platem vysokoškolsky vzdělaných lidí v dané zemi.  
Zatímco od dob ministryně Petry Buzkové (ČSSD) je nám slibováno 130 procent průměrné mzdy, skutečnost se 
potácí kolem průměru. Ze škol mizí učitelé jak tající sníh na slunci - hlasují nohama. Nejen kvůli penězům. I díky 
práci podobných "expertních týmů", kterou bychom nemuseli brát vážně, kdyby se o ni pak neopírala vláda při 
vytváření dalších a dalších podobných paskvilů, jako byla inkluze počesku, která podstatně urychlila náš závod 
ke dnu.  
Pak se dělají takové kroky, jako je rušení písemné a ústní části maturitní zkoušky - až zůstane jen maturita ze 
zaškrtávání. Doufejme, že tomu jen špatně rozumím a že ústní a písemná zkouška se vrátí do gesce školy. 
Přikročilo se k tomu poté, co velké procento studentů propadalo – uvádí se asi 17 procent i více, podle toho, zda 
se hodnotí první či druhé pokusy o maturitní zkoušku. Státní maturita zavedla Taxisův příkop pro plnokrevníky i 
tažné koně, když použiji hyperbolu, a diví se úmrtnosti.  
Učitelé odcházejí, je jich stále méně, chybí tisíce kvalifikovaných učitelů. Jejich cena na trhu by tedy měla 
vzrůstat, ale neděje se tak. Místo toho ministerstvo školství navrhuje novelu, která by umožnila opět učit lidem 
bez pedagogického vzdělání. Že to nepovede ke zvýšení prestiže učitelského povolání, o tom netřeba mluvit. 
Nikdo by se asi nenechal léčit od právníka, či se nechal u soudu zastupovat strojním inženýrem - ve školství to 
podle návrhu ministerstva možné je. Škody totiž nejsou zdánlivě tak zjevné. O to víc destruují budoucnost. 
Často opakuji stejnou větu – i kdybyste trabanta vypolstrovali pravou kůží a dali do něj designový volant a natřeli 
ho na duhovo, jako mercedes jezdit nebude. Ani když před něj zapřáhnete komisi z akademiků a zástupců 
průmyslových svazů.  
Pokud se radikálně nezmění smýšlení našich politiků o školství, a to se nestane skutečnou prioritou, jako je 
tomu například ve Finsku, které je nám neustále dáváno za vzor v tom, jak dalece pokročilo v inkluzi, tedy 
začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol, aniž by se zmínilo, že do školství dává daleko více 
než naše ubohá necelá čtyři procenta HDP, sešup bude pokračovat. Obávám se, že od vlády, kde je premiérem 
majitel podniků vyplácejících podprůměrnou mzdu, se podpora školství, které produkuje vzdělané a kriticky 
myslící občany, čekat nedá. Naopak – levná pracovní síla stojí méně.  
Členové expertní skupiny:prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  
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(předseda expertní skupiny)  
Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se 
zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a 
výzkumem veřejné správy.  
V letech 2012–2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích  
Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace 
a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro 
pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
Mgr. Daniel ProkopFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
Ing. Radko SáblíkSmíchovská střední průmyslová škola  
Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci 
programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních 
projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru 
Kybernetická bezpečnost.  
Mgr. Milena Jabůrková, MASvaz průmyslu a dopravy ČR  
V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž 
řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a 
dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání. Je 
členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, 
investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
V letech 2002–2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro 
styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008–2011 zastával 
funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT 
Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 
působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své 
pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a 
národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
Zdroj: MŠMT  
  
  
 
URL| http://literarky.cz/politika/domaci/27689-do-expertni-komise-ministerstva-kolstvi-eici-strategii-vzdlavani-
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Na svém kontě má už třináct knih. většina je o vztazích mezi muži a ženami. Se spisovatelkou bárou 
Nesvadbovou (44) jsme si povídali o tom, kde pro ně bere inspiraci a jak to má s láskou ona sama. 
 
* Vjedné ze svých povídek jste napsala, že „v téhle příšerné době každý mění partnery častěji, než letní gumy“. 
Čím to podle vás je? 
 
 Asi obrovskou svobodou a také soběstačností. nikdo už není na nikom finančně závislý. A ve 
společnosti chybí jakákoli víra. Lidé nemají strach, že přijdou do pekla, když se rozvedou. Je běžné, že se děti 
vychovávají v rozpadlých vztazích a ženy klidně zůstávají samy. Je to škoda. Jsem přesvědčená, že když má 
člověk parťáka pro život, je to obrovská výhra. rozhodně to stojí za všechny kompromisy. 
 
* Vy jste takového parťáka taky nikdy nenašla... 
 
 nechci říct, že si za to můžu sama, ale bylo to moje svobodné rozhodnutí. Často jsem ve svém okolí 
viděla ženy, které měly děti z předchozích vztahů. Když pak založily novou rodinu, ty děti tím trpěly. Byly 
odložené na druhou kolej. Moje dcera Bibiana pro mě vždycky byla na prvním místě a nechtěla jsem ji vystavit 
stejné situaci. nedala jsem proto žádnému muži prostor, aby ji vystrnadil. 
 
* Nelitujete toho? 
 
 rozhodně ne. navíc mám kolem sebe pořád spoustu mužů. Jsem taková jejich sběratelka. Ale nemůžu 
tvrdit, že to tak zůstane navždycky. Čím bude Bi starší, tím víc začne potřebovat svobodu. nemůžu ji svazovat, 
aby tu byla jen pro mě. 
 
* Bavíte se s Bibianou o lásce, vztazích a o tom, co obě prožíváte? 
 
 Pořád. Máme hodně otevřený vztah, probíráme úplně všechno. odjakživa jsme spíš kamarádky než 
matka s dcerou. Akorát ona mě neustále napomíná a radí mi, jako kdyby byla ta starší. 
 
* Pokud byste měla dát jednu radu do života vy jí, kterou byste vybrala? 
 
 Moje oblíbené přísloví říká, že je vždycky lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Člověk by neměl 
setrvávat ve věcech, které nejsou dobré. toho se držím a Bi to ví. 
 
* Možná je to trochu osobní otázka, ale nevadí vám, že máte jen ji? 
 
 Byla jsem několikrát těhotná, ale protože jsem trombofilik a zjistilo se to pozdě, nikdy to nevyšlo. Je to 
kvůli mým žilám, a ne kvůli mužům, jak by se mohlo zdát. tohle bych na ně neházela. 
 
* Byl některý z vašich partnerů podobný vašemu otci? 
 
 Jeden byl takřka jeho kopií. Měli jsme krásný vztah, ale složitý. 
 
* Na svého tatínka nedáte dopustit, proto mě to napadlo. Co pro vás znamenal? 
 
 Byl pro mě obrovskou inspirací a opravdu dobrým parťákem. Dalo se s ním povídat, a protože byl hodně 
vzdělaný, bylo to i poučné. taky byl hodně kritický. to je věc, kterou se snažím ze své výchovy vynechat. Myslím, 
že nic takového do života nepatří. Kromě toho nebyl moc pěkný. Vážil sto kilo. Přesto z něj vyzařoval 
neuvěřitelný sex-appeal. Ženy ho milovaly. Stačilo s ním kamkoli přijít a ležely mu u nohou. nejspíš jsem si díky 
tomu zvykla v životě na muže, o které je zájem. 
 
* Jaké tedy bylo vaše dospívání? 
 
 Bylo krásné, protože jsem měla oba rodiče. naši byli zároveň i moji nejlepší přátelé. to je výhra. Můžete 
se na ně spolehnout a milují vás. Každému se to nepoštěstí. Měli mě hodně pozdě, tátovi bylo padesát a mámě 
pětatřicet, a nikdy se nehádali. Vztah měli založený na partnerství a přátelství, a ne na sexuální přitažlivosti. 
Jsem tak z klidné domácnosti, což je skvělé. 
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* Byli klidní, i když jste pořádala doma mejdany? 
 
 rozhodně. nebyla jsem vychovaná v tom, že by se něco zakazovalo. na spoustu věcí jsem si musela 
přijít sama. Dneska si myslím, že jsem si kvůli tomu párkrát solidně rozbila čumák. 
 
* Oba rodiče byli psychiatři. Mělo to na vás nějaký vliv? 
 
 Člověk neumí vystoupit z vlastního těla a říct, jaký by byl, kdyby měl jiné rodiče. Ale zpětně vidím, že mi 
to dalo touhu vyprávět příběhy a přistupovat k lidem bez jakýchkoli předsudků. Mám to z dětství, kdy jsem byla 
obklopená kolegy a pacienty svých rodičů. Oni se samozřejmě nikdy nebavili o daném člověku jménem, 
nicméně diagnózy probírali. Pro mě je tak všechno normální. Nic mi nepřijde divné, a proto tak často pracuji i s 
mentálně hendikepovanými lidmi. 
 
* Váš tatínek psal také knihy. Vděčíte mu za tenhle talent? 
 
 Staré poučky říkají, že genetika a prostředí formují osobnost. Vyrůstala jsem ve vinohradském bytě, kde 
byly knížky od podlahy až ke stropu. Celé moje dětství provázeli lidé, co psali knihy. Kdybych měla opravovat 
kotle, asi by mi to připadalo divné, ale že budu psát, pro mě byla přirozená věc. 
 
* Vzpomenete si ještě, co bylo impulsem k napsání vašeho prvního románu - Bestiáře? 
 
 Asi nějaká nešťastná láska. Autoři vždycky píšou ze sebe a já jsem mnohokrát popisovala buď vlastní 
věci, nebo zážitky lidí, kteří mě obklopovali. Půjčuju si prožitky, přetvářím je a přidávám k tomu vlastní fantazii. 
Historky jsem kradla a kradu dodnes. 
 
* Možná proto jsou vaše povídky tak oblíbené... 
 
 Může to tak být. Navíc si myslím, že lidé cítí, když na ně hrajete habaďůru. Poznají autory, kteří tvoří, 
protože jim kapou okapy nebo nemají na hypotéku. Pro mě jsou povídky vášeň a nikdy jsem je nepsala z 
vypočítavosti. 
 
* Jak vlastně vnímáte svůj úspěch? 
 
 Někdy se mi zdá, že když jsem napsala tolik knih a jsou u čtenářů oblíbené, můžu být spokojená. Ale 
pak si říkám: „No jo, holka, ale do Německa ti to nepřeložili, viď?!“ Jsem prostě typická ženská. 
 
* Kromě toho, že jste spisovatelka, jste také novinářka, filantropka a zároveň i módní návrhářka... Ve které z 
těch rolí se cítíte nejlépe? 
 
 Z profesních rolí určitě v těch píšících. Koneckonců většina věcí, které dělám, vychází z mých knih. 
Navrhovala jsem třeba klobouky pro Tonak nebo Bibloo kolekci oblečení a v obou se objevují moje texty. 
Návrhářství je zábavné, nicméně, když ho člověk chce dělat, musí být aktuální a musí ukazovat trendy. Nejsou 
to tyhle moje pokusy o elegantní sexy nadčasové kousky podepsané vlastními povídkami. Vždycky to byla 
jenom snaha získat peníze pro konkrétní filantropický projekt, což se podařilo. 
 
* Takže kdybyste se zítra ráno mohla probudit v těle někoho jiného, neměnila byste? 
 
 Přesně tak, mám ráda svoje tělo. Ale kdyby to bylo jen na jeden den, vyzkoušela bych si nějakého 
chlapa. Asi někoho, jako je Jirka Bartoška. Muže, před kterým ženy padají do mdlob. Třeba i Jacka Nicholsona. 
 
* Tihle muži mají nálepku fešáků a elegánů. O vás se zase často mluví jako o krásné, sexy a vtipné ženské. 
Čím to podle vás je? 
 
 Hodně zkoumám, jak působím na svoje bližní, a pevně doufám, že se mi daří je nezklamávat a těšit. 
Nemám ale kapacitu zjišťovat, jak a proč působím na vzdálenější okolí. Lidé holt dostávají různé nálepky. 
Některých se dokážou za svůj život zbavit, a jiné jim zůstanou. Uvidíme, jak to dopadne s touhle. 
 
* Kdybyste se vy sama měla popsat třemi slovy, jaká byste vybrala? 
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 Řekla bych, že jsem hodná, a jsem za to ráda. Pak jsem spolehlivá, extrémně cílevědomá, a kromě toho 
si myslím, že nejsem hloupá. 
 
* Proto si teď plánujete dodělat doktorát? 
 
 Ráda se učím, nesmírně mě to baví. Když třeba vyjde nová knížka Lipovetského (francouzský filozof a 
sociolog, pozn. red.), je to pro mě svátek. Nemám ale vůli, abych se doma učila sama. Moje lenost mi to 
nedovolí. Titul jako takový nepotřebuju, jen bych se chtěla touhle cestou dovzdělávat. 
 
* Jak vás poslouchám, asi čtete spoustu knih, od těch odborných až po beletrii. Které vás baví nejvíce? 
 
 Čtu úplně všechno. Teď to byla třeba Slepá mapa od Mornštajnové. Taky miluju Andronikovou, 
Tučkovou, Obermannovou nebo Vodňanskou. Nedávno jsem měla v ruce její Vodu, která hoří a bylo mi líto, že 
na ni jsou tak negativní ohlasy. Z chlapů nevynechám žádného Epsteina, Formánka ani Urbana. Poslední 
dobou jsem se začala věnovat i detektivkám. Bavila mě Ohlssonová a její Potopa. Kromě toho čtu i dost 
duchovních knih. Jedním z mých nejoblíbenějších autorů z téhle oblasti je Halík. Kniha Oslovit Zachea by podle 
mě měla být povinnou literaturou pro každého. 
 
* Utrácíte vedle knížek i za jiné věci? 
 
 Když byla Bi malinká, tak mě bavilo utrácet za hračky. Dodnes máme doma neuvěřitelné sbírky 
panenek a různých plyšáků. teď ráda utrácím za dárky pro druhé. 
 
* A co móda? 
 
 no vidíte, na to jsem zapomněla. Hodně utrácím za boty. Je to stejné jako s těmi muži. Jsem jejich 
sběratelka. Skrz utrácení za hadry vznikl i náš charitativní bazar Be charity. Člověk má doma spoustu věcí, které 
nenosí, a proto je každý rok prodáváme na Žofíně. 
 
* Když říkáte, že jste sběratelka bot, kolik jich doma máte? Dokážete to odhadnout? 
 
 nevím, opravdu hodně. třeba dvě stě. 
 
* Nedávno jste vydala malou módní bibli s názvem Síla stylu. Radíte v ní ženám, jak se oblékat? 
 
 ta knížka není o radění jako takovém. Je hlavně o právu vlastní volby. o tom, že vám nikdo nemá 
diktovat, jak vypadat nebo co nosit. Je o svobodě. Móda je variabilní a je komunikačním prostředkem. něco 
skrze ni o sobě říkáme. Šaty nejsou zbytečná investice nebo marnivost, ale patří k životní filozofii. A mimo to v 
knize píšu také o věcech, které jsou mi vlastní. třeba že každá velikost je hezká. záleží jen na tom, jak k sobě 
člověk přistupuje. navíc nechybí ani spousta klasických tipů, to je takové její gros. 
 
* Jak jsou na tom podle vás Češky? Umějí se oblékat? 
 
 Stačí vyjet do německa a člověk si uvědomí, že Češky mají jedno obrovské štěstí, a tím je krása. navíc 
si myslím, že opravdu mají styl. 
 
* Moc si to ale neuvědomují... 
 
 Věc, které se českým ženám absolutně nedostává, je mít se ráda. A přitom je to pro šťastný a 
spokojený život zásadní. I já se to poslední dobou poctivě učím. 
 
* Proto občas dáte na sociální sítě nevyretušovanou fotku se všemi nedokonalostmi? 
 
 no jasně. Když byla Bi ještě na malostranském gymnáziu, spousta jejích spolužaček začínala mít 
problémy s příjmy potravy. Holky jsem vzala k nám do redakce a říkala jim: „tak se podívejte na ty modelky před 
a po.“ Vůbec nevěděly, jak funguje retuš. Ani je to nenapadlo, a to není správné. 
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* Na svůj Instagram jste taky napsala, že máte odpor k virtuálnímu světu. Proč? 
 
 to jsem asi přehnala. Virtuální svět jako takový mě dost zajímá. Ale je pravda, že mám ráda realitu. 
nedávno jsem se o tom bavila s romanem týcem ze ztohoven. Říkal, že moje generace má povinnost dělat 
překladový slovník mezi generací našich dětí a našich rodičů. navzájem si nerozumí. Došli jsme k tomu, že 
nemá smysl dětem nic zakazovat, ale spíš je důležité to nazřít a pochopit. Kdybych dneska Bibče zakázala 
telefon, bylo by to stejné, jako kdyby mi na chalupě řekli, že nesmím jít ven. Je to druh trávení času. Jen mně 
není vlastní. Já mám pořád ještě ráda, když jdu se svojí kamarádkou na procházku. Je to úplně jiný prožitek. 
 
* Kolikrát se tedy vy sama denně podíváte na telefon? 
 
 na Facebooku nejsem, tam vůbec nechodím. Mám jen Instagram a kouknu na něj tak jednou za den. 
 
* To je v porovnání s ostatními lidmi hodně malé číslo... 
 
 Instagram jsem si založila kvůli své vydavatelce romaně. Přišla za mnou s tím, že už se nemůžu chovat 
takhle nemožně, že musím mít aspoň jednu sociální síť. opakovala: „to tě nezabije, občas tam prostě dáš 
nějakou fotku.“ Já na to tenkrát reagovala s tím, že nechápu, proč bych jak „debil“ měla někam fotit svoje 
kočky... odpověděla, že musím, tak jsem začala. 
 
* Máte ještě něco dalšího, s čím takhle bojujete? 
 
 Vždycky si myslím, že stihnu víc věcí, než dokážu. Proto si říkám, že se v tomhle roce konečně začnu 
chovat k času líp než doposavad. 
 
Možná vás překvapí, co všechno na sebe Bára prozradila... BarBara nesvadBová * narodila se 14. ledna 1975 v 
Praze, do rodiny dvou lékařů. * vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor žurnalistika a 
masová komunikace. * Pracovala jako šéfredaktorka časopisů Xantypa, Playboy a Harper’s Bazaar. * napsala 
celkem 13 knih. Za nejúspěšnější se považuje román Bestiář, podle něhož byl natočený i stejnojmenný film. 
Kniha se navíc stala nejpůjčovanějším titulem v českých knihovnách. * s politikem Karlem Březinou má 
šestnáctiletou dceru Bibianu. Do knihovny: 
 
ŘízKAŘi takhle se jmenovala první kniha, kterou Bára vydala. Byla to sbírka povídek o novinářce Karle (motto, 
249 Kč). 
 
BestiáŘ Bářin nejúspěšnější román se stal předlohou pro stejnojmenný film ireny pavláskové (motto, 189 Kč). 
 
lAsKonKy Jsou povídkami a fejetony, které vyprávějí o nepoučitelnosti žen, a to hlavně v oblasti lásky (motto, 
249 Kč). 
 
sílA stylu podle Báry o nás oblečení říká víc, než si myslíme. v knize je proto spousta tipů, jak si vybrat to 
správné (motto, 399 Kč). 
 
Foto popis| Pokud Báru potkáte na ulici, pravděpodobně na sobě bude mít černou. Tuhle barvu miluje, a jak 
sama říká, trochu se za ni schovává. 
Foto popis| BárA A JeJí neJ 
Foto popis| minulý rok vydala několik knih. mezi nimi i momentky, které pokřtila s pavlínou němcovou a 
tomášem sedláčkem. 
Foto popis| Každý rok pořádá Bára na Žofíně bazar Be charity. prodává na něm i své milované boty. 
Foto popis| s dcerou Bibianou má opravdu hezký vztah. Jsou si hodně blízké. 
Foto popis| Bára je už několik let vegankou. přivedly ji k tomu zdravotní komplikace. Kromě toho cvičí pravidelně 
jógu, pilates a chodí plavat. 
 

Johana Hovorková a Pavel Šafr: Obrana před Babišem 
17.1.2019    Akce.cz    str. 00     
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O složité cestě českých médií a politiky za svobodou si budeme vyprávět s Johanou Hovorkovou a Pavlem 
Šafrem Jolana Hovorková 
 
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, do Svobodného fóra nastoupila v říjnu 2015. Kniha 
Obrana před Babišem, rozhovor s Pavlem Šafrem, vznikla, aby ukázala nejen na nebezpečí, které představuje 
vlastnictví médií politiky a oligarchy, ale také jako zmapování vývoje českých médií po sametové revoluci.  
 Pavel Šafr od roku 1993 řídil řadu vlivných novin a časopisů, byl u důležitých změn, které se od 
sametové revoluce odehrály, a to nejen na celospolečenské úrovni – důsledky odchodu západních vydavatelství 
pocítil i sám na sobě. Od zlomového roku 2013, kdy Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafra, se nyní majitel MF 
DNES a Lidových novin navíc stal předsedou vlády.  
 Proti této nestandardní situaci je třeba českou společnost bránit. Kniha Obrana před Babišem tak 
vypráví o složité cestě českých médií a politiky od snahy vybudovat demokratickou a svobodnou společnost až 
po období, v němž se zdá, že všechno, co se po pádu komunismu podařilo, zase ztrácíme.  
 Využijte 20% slevu na vybraný titul uvedeného autora, platnou v den události. Sleva vám bude odečtena 
na pokladně při nákupu na prodejně v DOMĚ KNIHY Knihcentrum.cz. Nevztahuje se na nákup v e-shopu.  
 Rezervujte si místo na webových stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace. Upozornění – 15 
minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!  
   
  
 
URL| http://www.akce.cz/akce/3434906-johana-hovorkova-a-pavel-safr-obrana-pred-babisem 
 

Johana Hovorková a Pavel Šafr: Obrana před Babišem 
17.1.2019    kdykde.cz    str. 00     

    Ladislava Sutnara         

O složité cestě českých médií a politiky za svobodou si budeme vyprávět s Johanou Hovorkovou a Pavlem 
Šafrem 
 
Jolana Hovorková  
 Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, do Svobodného fóra nastoupila v říjnu 2015. 
Kniha Obrana před Babišem, rozhovor s Pavlem Šafrem, vznikla, aby ukázala nejen na nebezpečí, které 
představuje vlastnictví médií politiky a oligarchy, ale také jako zmapování vývoje českých médií po sametové 
revoluci.  
 Pavel Šafr od roku 1993 řídil řadu vlivných novin a časopisů, byl u důležitých změn, které se od 
sametové revoluce odehrály, a to nejen na celospolečenské úrovni – důsledky odchodu západních vydavatelství 
pocítil i sám na sobě. Od zlomového roku 2013, kdy Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafra, se nyní majitel MF 
DNES a Lidových novin navíc stal předsedou vlády.  
 Proti této nestandardní situaci je třeba českou společnost bránit. Kniha Obrana před Babišem tak 
vypráví o složité cestě českých médií a politiky od snahy vybudovat demokratickou a svobodnou společnost až 
po období, v němž se zdá, že všechno, co se po pádu komunismu podařilo, zase ztrácíme.  
 Beseda proběhne v Domě Knihy Knihcentrum Ostrava.  
 Využijte 20% slevu na vybraný titul uvedeného autora, platnou v den události. Sleva vám bude odečtena 
na pokladně při nákupu na prodejně v DOMĚ KNIHY Knihcentrum.cz. Nevztahuje se na nákup v e-shopu.  
 Rezervujte si místo na webových stránkách rezervace. Upozornění – 15 minut před začátkem akce 
rezervace propadají, dostavte se prosím včas!  
   
  
 
URL| http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2101455-johana-hovorkova-a-pavel-safr-obrana-pred-babisem 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
kdykde.cz 
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Komu sebere Jaromír Soukup voliče? Tyto strany by se měly mít na 
pozoru 

17.1.2019    eurozpravy.cz    str. 00     
             

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a 
ANO, shodli se politologové, které oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše 
Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly 
vyhovovat, míní. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
"Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu," řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.  
 Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se 
rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," napsal 
ČTK.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední 
dobou dle průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD."  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. "Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl.  
 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením zcela nových voličů. "Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má 
hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno," poznamenal. Úspěch LJS 
neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a 
později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén.  
   
  
 
URL| https://eurozpravy.cz/domaci/politika/246325-komu-sebere-jaromir-soukup-volice-tyto-strany-by-se-mely-
mit-na-pozoru/ 
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Politologové: Hnutí Jaromíra Soukupa by vzalo hlasy levicovým stranám, 
SPD a ANO 
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Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat především levicovým 
stranám, SPD a také ANO. Shodli se na tom dotázaní politologové. Cílit bude podle nich i na sympatizanty 
prezidenta Miloše Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského 
parlamentu by mu mohly vyhovovat, míní. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách 
výrazněji ohrozilo. 
 
""Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu," řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. 
Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují 
celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. 
 
Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela 
rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, 
zda bude hnutí v květnu kandidovat. 
Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z katedry 
politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z Metropolitní 
univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a marketingové 
agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či SPD tak může 
docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," napsal ČTK. 
Hamáček konkurenci v LJS připustil 
Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale také 
vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou 
voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," poznamenal 
Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední dobou dle 
průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD." 
 
Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu konkurencí. 
"Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že 
by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením zcela nových voličů. "Je velice vtipné, když na své 
vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své 
jméno," poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa 
(Piráti). 
Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. 
Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později 
financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí List 
Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén. 
" 
 
 
URL| https://www.denik.cz/z_domova/politologove-hnuti-jaromira-soukupa-by-vzalo-hlasy-levicova-stranam-spd-
a-ano-20190117.html 
 

VIDEO: Proč být pozadu, když investovat dnes může každý 
17.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Dominik Stroukal         

Tagy: Fundlift, investice, crowdfunding, peer-to-peer 
 
K tomu, abychom si dnes mohli vydělat peníze investováním, už nepotřebujeme chodit v obleku s kufříkem v 
ruce, mít vlastního bankéře nebo vysokoškolské tituly z ekonomie. Dnes už může investovat každý – vaše 
kolegyně z práce, váš spoluhráč z tenisu nebo třeba vaše kadeřnice. Než ale začneme vydělávat peníze, 
pojďme si projít pár základních věcí, ve kterých musíme jako budoucí investoři mít jasno.  
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 Ze všeho nejdřív musíme vědět, do čeho budeme investovat. Na internetu jsou dnes dostupné všechny 
tradiční předměty investic jako například akcie, dluhopisy nebo komodity. Zároveň se nám ale otevírají nové 
možnosti, třeba skrze takzvané peer-to-peer půjčky, kryptoměny nebo investiční crowdfunding, který nás ve 
Fundliftu zajímá nejvíce. To se velké množství lidí po různých částkách skládá na jednu velkou investici.  
 Nicméně všechny formy investice s sebou nesou určitá rizika – tedy v nejhorším případě to, že o 
investované peníze přijdeme. Nejlepším způsobem, jak se těmto rizikům vyhnout, je naše investice takzvaně 
diverzifikovat, tedy rozdělit mezi více projektů. Dále nesmíme zapomenout, že investované peníze nám po dobu 
investice logicky nebudou k dispozici.  
 Proč se investice i přes tato rizika vyplatí? V současné době jsou sazby na spořicích účtech našich bank 
naprosto zanedbatelné. K tomu si připočtěte inflaci, a peníze, které na těchto účtech necháváme ležet, tak ve 
výsledku pouze ztrácejí svou hodnotu. A přitom by nemusely. Stačí, aby byly chytře investovány.  
 Investování bylo dlouhou dobu výsadou pouze části společnosti, ale díky internetu si všichni můžeme 
nejen vybrat z mnoha možností, jak naše peníze zhodnotit, ale i se o nich dozvědět více, a naučit se základní 
pravidla světa financí.  
 A od toho jsme tady i my a já. Abychom vám pomohli zorientovat se ve světě investic, a hlavně 
investičního crowdfundingu. A na ten se podíváme hned příště! Tak nás sledujte a pusťte se do investování s 
námi!  
 “Investice na Fundliftu nejsou bez rizika. Rizika investování najdete zde.“  
 Dominik Stroukal je držitelem doktorátu z ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle studia 
ekonomie absolvoval Fakultu sociálních věd UK, kde se věnoval sociologii médií. Tři roky byl předsedou 
Ludwig von Mises Institutu pro Českou a Slovenskou republiku, dva roky místopředsedou pro publikace. 
Přednáší na PPE programu VŠ CEVRO Institut, ekonomické předměty na Vysoké škole finanční a správní a na 
gymnáziu PORG.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/Sj42w/video-proc-byt-pozadu-kdyz-investovat-dnes-muze-kazdy 
 

Komu sebere Jaromír Soukup voliče? Tyto strany by se měly mít na 
pozoru 

17.1.2019    24zpravy.com    str. 00     
             

"Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu," řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. 
 
Podobně koncipovanim subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují 
celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněnich českich voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro vizkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrim vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společnich kandidátních listin či nominaci společnich kandidátů," napsal 
ČTK.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterim LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední 
dobou dle průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD."  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo bit pro jeho stranu 
konkurencí. "Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl.  
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 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvišilo volební účast 
přivedením zcela novich voličů. "Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má 
hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno," poznamenal. Úspěch LJS 
neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelenich a 
později financoval Demokratickou stranu zelenich, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úteri si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplivá z 
registru domén.  
   
  
 
URL| http://www.24zpravy.com/domaci/komu-sebere-jaromir-soukup-volice-tyto-strany-by-se-mely-mit-na-
pozoru/280834-zpravy 
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Politologové: Soukupovo hnutí může přebrat voliče ANO a SPD 
17.1.2019    e15.cz    str. 00     

    Jaromír Soukup         

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a ANO, 
shodli se oslovení politologové. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V 
celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, 
míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
"Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu," řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podobně koncipovaným subjektům 
takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra 
strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," uvedl.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední 
dobou podle průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD".  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. "Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) je 
možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením nových voličů. "Je velice vtipné, když na 
své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá 
své jméno," poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa 
(Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a 
později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
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ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén.  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. "Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí," řekl.  
   
  
 
URL| https://www.e15.cz/domaci/politologove-soukupovo-hnuti-muze-prebrat-volice-ano-a-spd-1355470 
 

Komu sebere hlasy Soukup? Nové hnutí by mohlo cílit na voliče SPD či 
ANO, tvrdí politologové 

17.1.2019    lidovky.cz    str. 00     
             

Jaromír Soukup ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. / foto: TV Barrandov, Reprofoto 
 
Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a 
ANO, shodli se politologové, které ve čtvrtek oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta 
Miloše Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu 
mohly vyhovovat, míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji 
ohrozilo.  
 „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu,“ řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podobně 
koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, 
což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,“ napsal 
ČTK.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. „Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední 
dobou podle průzkumů ‚migrovali‘právě od SPD, KSČM, ČSSD“.  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. „Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) je 
možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením nových voličů. „Je velice vtipné, když na 
své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá 
své jméno,“ poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa 
(Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a 
později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. „Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo,“ řekla ČTK Hana Malá z tiskového 
oddělení ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, 
vyplývá z registru domén.  
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 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,“ řekl ČTK.  
   
  
 
URL| https://www.lidovky.cz/domov/komu-sebere-hlasy-soukup-nove-hnuti-by-mohlo-cilit-na-volice-spd-ci-ano-
tvrdi-politologove.A190117_152748_ln_domov_form 
 

Kdo doplatí na nové hnutí? List Jaromíra Soukupa může sebrat voliče 
hned několika stranám 
17.1.2019    globe24.cz    str. 00     

             

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a 
ANO, shodli se politologové, které oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše 
Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly 
vyhovovat, míní. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
reklama  
 "Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu," řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.  
 Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se 
rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," napsal 
ČTK.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední 
dobou dle průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD."  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. "Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl.  
 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením zcela nových voličů. "Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má 
hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno," poznamenal. Úspěch LJS 
neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a 
později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén.  
 × Zavřít Doporučit článek Vaše jméno: Váš e-mail: E-mail adresáta: Text doporučení: Odpovězte na 
bezpečnostní otázku proti spam robotům: Které slovo nepatří mezi ostatní: banán, auto, pomeranč Odeslat 
reklama  
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Jaromír Soukup / foto: Instagram.  
  
 
URL| https://globe24.cz/domov/65658-kdo-doplati-na-nove-hnuti-list-jaromira-soukupa-muze-sebrat-volice-hned-
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Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
globe24.cz 
 

Komu sebere hlasy Soukup? Nové hnutí by mohlo cílit na voliče SPD či 
ANO, tvrdí politologové 

17.1.2019    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    ČTK         

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a 
ANO, shodli se politologové. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V celostátních 
volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, míní 
politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
„Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu,“ řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podobně koncipovaným subjektům 
takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra 
strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. 
 
Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela 
rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, 
zda bude hnutí v květnu kandidovat. 
Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z katedry 
politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z Metropolitní 
univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a marketingové 
agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či SPD tak může 
docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,“ napsal Just. 
Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale také 
vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. „Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou 
voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ poznamenal 
Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední dobou podle 
průzkumů ‚migrovali‘ právě od SPD, KSČM, ČSSD“. 
Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu konkurencí. 
„Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že 
by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením nových voličů. „Je velice vtipné, když na své vlastní 
televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své 
jméno,“ poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa 
(Piráti). 
Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. 
Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později 
financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. „Hnutí List 
Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo,“ řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén. 
Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel televize a 
moderátor několika pořadů včetně politických. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání či s 
licencí,“ řekl Krejčí. 
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Politologové: Soukupovo hnutí může přebrat voliče ANO a SPD 
17.1.2019    e15.cz    str. 00    Domácí 

    ČTK         

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a ANO, 
shodli se oslovení politologové. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V 
celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, 
míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
"Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu," řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podobně koncipovaným subjektům 
takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra 
strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. 
 
Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela 
rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, 
zda bude hnutí v květnu kandidovat. 
 
Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z katedry 
politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z Metropolitní 
univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a marketingové 
agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či SPD tak může 
docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," uvedl. 
 
Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale také 
vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou 
voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," poznamenal 
Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední dobou podle 
průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD". 
 
Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu konkurencí. 
"Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že 
by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením nových voličů. "Je velice vtipné, když na své vlastní 
televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své 
jméno," poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa 
(Piráti). 
 
Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. 
Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později 
financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí List 
Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén. 
 
Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel televize a 
moderátor několika pořadů včetně politických. "Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání či s 
licencí," řekl. 
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Soukup by mohl cílit na voliče SPD, levice či ANO, shodují se politologové 
17.1.2019    frekvence1.cz    str. 00     

             

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a 
ANO, shodli se politologové, které ve čtvrtek oslovila ČTK. 
 
Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch 
nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, 
že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo.  
 “ Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu,” řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podobně 
koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, 
což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. “ A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,” napsal 
ČTK.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. “ Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,” 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu “poslední 
dobou podle průzkumů ‘migrovali’ právě od SPD, KSČM, ČSSD”.  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. “ Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,” řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) 
je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením nových voličů. “ Je velice vtipné, když 
na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si 
dá své jméno,” poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš 
Peksa (Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a 
později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. “ Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo,” řekla ČTK Hana Malá z tiskového 
oddělení ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, 
vyplývá z registru domén.  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. “ Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,” řekl ČTK.  
 Zdroj: ČTK  
   
  
 
URL| https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/soukup-by-mohl-cilit-na-volice-spd-levice-ci-ano-shoduji-se-
politologove.shtml 
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Komu sebere Jaromír Soukup voliče? Tyto strany by se měly mít na 
pozoru 

17.1.2019    eurozpravy.cz    str. 00     
             

Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovým stranám, SPD a 
ANO, shodli se politologové, které oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše 
Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly 
vyhovovat, míní. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
"Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu," řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.  
 Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se 
rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," napsal 
ČTK.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední 
dobou dle průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD."  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. "Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl.  
 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením zcela nových voličů. "Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má 
hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno," poznamenal. Úspěch LJS 
neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a 
později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z 
registru domén.  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. "Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí," řekl ČTK.  
   
Jaromír Soukup na TV Barrandov FOTO: TV Barrandov.  
  
 
URL| http://domaci.eurozpravy.cz/politika/246325-komu-sebere-jaromir-soukup-volice-tyto-strany-by-se-mely-
mit-na-pozoru/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech: 
eurozpravy.cz, eurozpravy.cz, eurozpravy.cz 
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Co vlastně podporuje britský parlament? 
18.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     

             

V Evropě se tento týden nejvíc mluvilo o počasí a o brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová utrpěla zdrcující 
porážku. 
 
Takto promluvila premiérka Mayová bezprostředně po oznámení výsledků hlasování o smlouvě s Evropskou 
unií v úterý večer, v němž utrpěla zdrcující porážku v poměru 432 ku 202 hlasům:  
 „ Je jasné, že sněmovna tuto dohodu nepodporuje, ale co nám dnešní hlasování neřeklo, je, co vlastně 
podporuje a jak, či dokonce zda vůbec, se hodlá řídit rozhodnutím, jež britští voliči učinili v referendu, o jehož 
vypsání parlament rozhodl. “  
 Výrok týdne analyzují profesor politologie z Metropolitní univerzity v Praze Bořivoj Hnízdo a vedoucí 
Katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.  
   
  
 
URL| https://plus.rozhlas.cz/co-vlastne-podporuje-britsky-parlament-7729512 
 

Spasitelé, kde jste? 
18.1.2019    Nový prostor    str. 08    Fejeton 

    Jan Stern         

Novověk lze definovat různě. Já jsem vystudoval fakultu sociálních věd, a proto definuji novověk jako éru 
sociálních věd. To voni vás tam takhle zpracujou. Ale víc mě ukovat nedokázali. Surovina byla moc surová. A 
surová je i moje teorie o sociálněvědní povaze novověku. 
 V podstatě je to tak, že každých padesát let přichází jedna sociální věda do veliké módy a zdá se, že 
něco vyřeší. Teda, nikdy nevyřeší nic, ale člověka to zahřeje, když se na něj pán s policí plnou knih za zády 
usměje. 
 Začalo to půlstoletím velké módy filozofie. To chodili po Evropě Voltairové a Smithové a věděli, co a jak. 
Když se na vás usměje filozof, začnou se dít věci. I hlavy můžou začít padat. Čím záhadnější úsměv vědoucího 
starce, s tím větší přesností je gilotina seštelována. I irský hladomor lze dobře seštelovat, aby vypadal jako 
přírodní zákon. 
 První půlka 19. století patřila historiografii. To byla doba, kdy každý potřeboval mít dějiny. Dějiny, to bylo 
tehdy něco jako dnes „digitalizace“. Jak jste to neměli, nebo jste o tom aspoň nemluvili nahlas v salonu, byli jste 
nahraní. Rodily se tehdy neuvěřitelné novoty, říkáme jim většinou národy, a ty potřebovaly nezbytně nějakou 
prastarou historii, aby se necítily tak naze. Skutečné novoty často nechtějí být poznány jako nové, na rozdíl od 
přeleštěného starého harampádí, které je na trhu vždy „horkou novinkou“. 
V druhé půlce století páry nás přišla zachránit ekonomie. To byla doba, kdy Karel z Trevíru stavěl Hegely na 
nohy, a zdálo se, že když se dobře spočítá nadhodnota, máte klíč ke světu. No, neměli jste, to se ví, ale když 
vám přestěhují miliony lidí ke komínům, tak tomu rád věříte. Je to úlevné. A od toho sociální a humanitní vědy 
máme, aby nám ulevily. Aby nás pohladily a řekly: nic se neboj, apokalypsa už brzy skončí. 
 Jenže neskončila. A z toho člověku vlezly chmury na duši. A tak další půlstoletí patřilo psychologii. Ne 
že by Sigmund a spol. měli něco v ruce, krom doutníku. Ne že by je někdo měl rád. Ne že by jim někdo věřil. Ale 
každý si byl navzdory tomu jist, že jsou nevyhnutelní. Pak se žezla na padesát let chopila sociologie. Ulevovala 
nám poznáním, že společnost existuje, že může fungovat, a že někdy fungovat přestane. Když z toho lid 
nervózněl, poučila ho, že pokud se mu realita nelíbí, je to jeho vina, protože tu realitu konstruuje on, případně že 
si tu realitu může zkonstruovat každý po svém, pohlaví z toho nevyjímaje, tak ať neotravuje. Pak nás poučila, že 
je nejisté, v čem žijeme, nicméně je jisté, že to je post-. Což bylo uklidňující, neboť to vypadalo, že jsme z 
něčeho vykročili. I když se radši nikdo neptal kam. 
 Když jsem byl obráběn na fakultě sociálních věd, čas sociologie skončil. Nastal čas předávání žezla. 
Čas volby dvorního šaška pro první polovinu nového století. Samozřejmě apetit měly, jako vždy při předávce, 
nějaké ty staré páky (hlavně ekonomové měli vycpaná saka v oblasti ramen), nějaké ty odštěpky a sektičky 
padlých říší (vyznavači Genderu, Ginga apod.). Jenže se stalo něco divného. Éra soc-huma-věd skončila. 
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Předání štafetového kolíku se nezdařilo. Padl na tartan a někdo ho zakopl kamsi pod reklamní panel 
Mastercard. Naše půlka století svého utěšujícího popletu nedostala. 
 A tak si tu teď žijeme bez útěchy. Na jednu stranu je to jedno. Ale na druhou mě to trochu leká. Člověk 
by řekl, že by se nám možná šikla nějaká taková, dejme tomu, psychopolitologie, co by nám vysvětlila, jaká je 
role paranoie v moderním světě, jak nám vznikly ty spiklenecké teorie, jak je převlékl Karel z Trevíru do 
filozofického hedvábí a jak to souvisí s pikli v těch „fejkňůs“. A to celé by mohlo být šlehnuto nějakým tím 
vysvětlením, co je to vlastně technologie a co to s námi dělá, když skrze ni žijeme. A když vůbec žijeme přes 
nějakou tu Věc. 
 Jenže psycho-techno-politologie do módy nepřišla. Ne že by se člověku po těch „spasitelích skrzevá 
popis“ stýskalo. Ty jejich kecy šly kolikrát na nervy. Jen mě pronásleduje malilinká obava, co to s námi udělá. 
Topit se v tom moři úplně sami. 
Třeba nic. A třeba všechno. 
 
Foto autor| Ilustrace: VOJTĚCH VELICKÝ 
 

Piráti musí najít další stálé a věrné voliče, jinak skončí jako zelení, ukazují 
analýzy 

18.1.2019    ihned.cz    str. 00     
             

Když před pár dny agentura CVVM zveřejnila analýzu věrnosti voličů, poukázala na riziko, o němž politologové v 
případě pirátů hovoří. 
 
Že strana může skončit jako zelení nebo třeba Unie svobody, kteří po rychlém růstu popularity zažili strmý pád. 
Ani jedna ze stran se přitom nedokázala ze svého politického debaklu vzpamatovat - Unie svobody už pokusy 
vzdala a zelení nedostali v posledních parlamentních volbách ani 1,5 procenta hlasů.  
 CVVM se ptala lidí, jestli patří mezi přesvědčené přívržence, většinou s vybranou stranou souhlasí, 
nebo si ji třeba zvolili, protože jim nejméně vadí. Výsledky nedopadly pro piráty dobře: skončili třetí od konce, do 
tábora přesvědčených se zařadilo jen 68 procent voličů, kteří se průzkumu účastnili. Agentura oslovila příznivce 
všech devíti stran, jež se v posledních volbách dostaly do sněmovny. Nejpevnější voličské jádro má se 72 
procenty hnutí SPD Tomia Okamury, druzí byli komunisté, naopak ODS skončila až za piráty.  
 Právě "nevěrní" voliči a slabé zastoupení v regionech mohou pirátům ztížit jejich boj zejména o liberální 
voliče. "Podpora pirátů je velmi křehká - jádro přesvědčených voličů je velmi omezené a mají hodně voličů, kteří 
u nich stojí jen vlažně," vysvětluje problém politolog z Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner. V takové situaci 
straně podle části expertů preference mohou klesnout, pokud například nastane hospodářská krize a lidé budou 
mít jiné priority než tradiční pirátský slib, že povedou zemi transparentně. Uškodit zásadně jim pak mohou chyby 
při vedení pražského magistrátu. Politologové tvrdí, že právě na tom, zda primátor Zdeněk Hřib zvládne vést 
metropoli, závisí jejich budoucí úspěch, nebo pád.  
 Recept na úspěch nenabízejí ani příběhy pirátských stran ze zahraničí. "Němečtí piráti v roce 2013 
téměř dosáhli postů v Bundestagu a zasedli ve většině zemských parlamentů, dostali se do Evropského 
parlamentu, ale pak je rozklížily vnitřní spory a fakt, že strana neměla pevné mechanismy fungování. Dnes 
nejsou stranou, která by měla šanci nebo ambici zasednout v německém parlamentu," říká politolog z 
Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. Zpět mezi marginální strany se vrátili i piráti ve Švédsku, 
přestože v roce 2009 uspěli ve volbách do Evropského parlamentu. Pirátům se naopak daří na Islandu. V 
předposledních volbách skončili třetí se ziskem 14,5 procenta, v předčasných volbách v roce 2017 dosáhli na 
9,2 procenta hlasů. "Úspěch pirátů na Islandu je však do značné míry daný tím, že se na tomto ostrově rozpadl 
stranický systém, což otevřelo prostor pro piráty a další strany," říká Kopeček.  
 V Česku preference tradičních stran aktuálně také nejsou vysoké a bodují naopak uskupení, jež voliči 
považují za nová a alternativní. Čeští piráti jsou vnímáni stejně, přestože 17. června oslaví už deset let své 
existence. Hlavní úspěchy zaznamenali až v posledních letech. Poprvé vyhráli volby v roce 2014 v Mariánských 
Lázních, kde pak získali post starosty, do sněmovny vstoupili loni, když v parlamentních volbách získali 10,8 
procenta hlasů. Vědí ale, že na udržení těchto pozic a získání dalších musí usilovně pracovat.  
 "Už před několika lety jsme přemýšleli, co musíme udělat, abychom nedopadli jako zelení. Bavili jsme 
se s jejich členy o jejich chybách a nastavili jsme si jiná pravidla pro rozhodování o dění ve straně. U nás musí 
každý nápad získat nadpoloviční většinu hlasů členů, což lidi nutí k tomu, aby byli konsenzuální," říká k tomu 
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Michálek. V tuto chvíli mají nově schválenou strategii rozvoje do roku 2024. Ta řeší také financování, peníze na 
provoz nebo na předvolební kampaně si nehodlají půjčovat. "A plánujeme další fungování, abychom nebyli 
marketingová bublina. Řešíme růst členské základny, jak se starat o nové členy, jak je vzdělávat, jak je 
zapojovat do politiky. To vše tak, aby strana fungovala i za pět deset let," dodává místopředseda pirátů a 
ústecký poslanec Mikuláš Peksa. Konkrétnější v tom, co to znamená, ale být nechtěl.  
 Podle Kopečka však k úspěšnému pokračování budou potřebovat získat především voliče TOP 09, 
zelených a případně i sociální demokracie.  
 Jako předplatitel můžete pro své přátele odemknout až 5 článků za třicet dní. Po kliknutí na tlačítko 
"Odemknout pro přátele" Vám vygenerujeme unikátní odkaz, který můžete poslat svým přátelům nebo nasdílet 
na sociálních sítích. Lidé, kteří takový odkaz použijí, budou mít přístup k celému textu, i když nejsou 
předplatitelé.  
 Můžete sdílet 5 článků  
   
Důležitá byla pro piráty výhra v Praze. Pokud ale v metropoli neuspějí, sníží to jejich volební šance v celé ČR. 
autor: HN – Radek Vebr.  
  
 
URL| https://domaci.ihned.cz/c1-66436360-pirati-musi-najit-dalsi-stale-a-verne-volice 
 

Piráti musí najít další stálé a věrné voliče, jinak skončí jako zelení, ukazují 
analýzy 

18.1.2019    iHNed.cz    str. 00     
    Kateřina Frouzová         

Když před pár dny agentura CVVM zveřejnila analýzu věrnosti voličů, poukázala na riziko, o němž politologové v 
případě pirátů hovoří. Že strana může skončit jako zelení nebo třeba Unie svobody, kteří po rychlém růstu 
popularity zažili strmý pád. Ani jedna ze stran se přitom nedokázala ze svého politického debaklu vzpamatovat - 
Unie svobody už pokusy vzdala a zelení nedostali v posledních parlamentních volbách ani 1,5 procenta hlasů. 
CVVM se ptala lidí, jestli patří mezi přesvědčené přívržence, většinou s vybranou stranou souhlasí, nebo si ji 
třeba zvolili, protože jim nejméně vadí. Výsledky nedopadly pro piráty dobře: skončili třetí od konce, do tábora 
přesvědčených se zařadilo jen 68 procent voličů, kteří se průzkumu účastnili. Agentura oslovila příznivce všech 
devíti stran, jež se v posledních volbách dostaly do sněmovny. Nejpevnější voličské jádro má se 72 procenty 
hnutí SPD Tomia Okamury, druzí byli komunisté, naopak ODS skončila až za piráty. 
Právě "nevěrní" voliči a slabé zastoupení v regionech mohou pirátům ztížit jejich boj zejména o liberální voliče. 
"Podpora pirátů je velmi křehká - jádro přesvědčených voličů je velmi omezené a mají hodně voličů, kteří u nich 
stojí jen vlažně," vysvětluje problém politolog z Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner. V takové situaci straně 
podle části expertů preference mohou klesnout, pokud například nastane hospodářská krize a lidé budou mít 
jiné priority než tradiční pirátský slib, že povedou zemi transparentně. Uškodit zásadně jim pak mohou chyby při 
vedení pražského magistrátu. Politologové tvrdí, že právě na tom, zda primátor Zdeněk Hřib zvládne vést 
metropoli, závisí jejich budoucí úspěch, nebo pád. 
Recept na úspěch nenabízejí ani příběhy pirátských stran ze zahraničí. "Němečtí piráti v roce 2013 téměř 
dosáhli postů v Bundestagu a zasedli ve většině zemských parlamentů, dostali se do Evropského parlamentu, 
ale pak je rozklížily vnitřní spory a fakt, že strana neměla pevné mechanismy fungování. Dnes nejsou stranou, 
která by měla šanci nebo ambici zasednout v německém parlamentu," říká politolog z Masarykovy univerzity v 
Brně Lubomír Kopeček. Zpět mezi marginální strany se vrátili i piráti ve Švédsku, přestože v roce 2009 uspěli ve 
volbách do Evropského parlamentu. Pirátům se naopak daří na Islandu. V předposledních volbách skončili třetí 
se ziskem 14,5 procenta, v předčasných volbách v roce 2017 dosáhli na 9,2 procenta hlasů. "Úspěch pirátů na 
Islandu je však do značné míry daný tím, že se na tomto ostrově rozpadl stranický systém, což otevřelo prostor 
pro piráty a další strany," říká Kopeček. 
V Česku preference tradičních stran aktuálně také nejsou vysoké a bodují naopak uskupení, jež voliči považují 
za nová a alternativní. Čeští piráti jsou vnímáni stejně, přestože 17. června oslaví už deset let své existence. 
Hlavní úspěchy zaznamenali až v posledních letech. Poprvé vyhráli volby v roce 2014 v Mariánských Lázních, 
kde pak získali post starosty, do sněmovny vstoupili loni, když v parlamentních volbách získali 10,8 procenta 
hlasů. Vědí ale, že na udržení těchto pozic a získání dalších musí usilovně pracovat. 
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"Už před několika lety jsme přemýšleli, co musíme udělat, abychom nedopadli jako zelení. Bavili jsme se s jejich 
členy o jejich chybách a nastavili jsme si jiná pravidla pro rozhodování o dění ve straně. U nás musí každý 
nápad získat nadpoloviční většinu hlasů členů, což lidi nutí k tomu, aby byli konsenzuální," říká k tomu Michálek. 
V tuto chvíli mají nově schválenou strategii rozvoje do roku 2024. Ta řeší také financování, peníze na provoz 
nebo na předvolební kampaně si nehodlají půjčovat. "A plánujeme další fungování, abychom nebyli 
marketingová bublina. Řešíme růst členské základny, jak se starat o nové členy, jak je vzdělávat, jak je 
zapojovat do politiky. To vše tak, aby strana fungovala i za pět deset let," dodává místopředseda pirátů a 
ústecký poslanec Mikuláš Peksa. Konkrétnější v tom, co to znamená, ale být nechtěl. 
Podle Kopečka však k úspěšnému pokračování budou potřebovat získat především voliče TOP 09, zelených a 
případně i sociální demokracie. 
 
 
URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66436360-pirati-musi-najit-dalsi-stale-a-verne-volice 
 

Sazby se letos mírně zvýší, shodli se Rusnok s Michlem 
18.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Dominik Stroukal         

Tagy: RoklenFx, forex, fx, koruna, euro, dolar, EURCZK, EURUSD, USDCZK, ČNB, sazby 
 
Den bez významných dat z české ekonomiky měl šanci rozvířit pouze rozhlasový rozhovor s guvernérem České 
národní banky Jiřím Rusnokem. Ten potvrdil naše očekávání, že sazby letos porostou, navzdory současné 
prognóze ČNB.  
 Guvernér Jiří Rusnok připustil, že sazby letos porostou minimálně jednou. „Nemá ale cenu teď 
spekulovat, jestli to bude jednou, dvakrát nebo třikrát za rok. Nějaké mírné zvýšení asi předpokládat lze, ale taky 
bude tempo zvyšování úrokových sazeb pomalejší než loni,“ uvedl guvernér včera na Českém rozhlase. „Je 
otázka, jak vysoké očekávané zpomalení ekonomiky nakonec nastane,“ vysvětloval svůj postoj.  
 Rusnokova slova lze chápat jako mírný posun od minulého týdne, kdy pro týdeník Ekonom uvedl, že 
zvyšování je pouze vysoce pravděpodobné. „Slovo určitě bych nepoužíval,“ prohlásil v rozhovoru. Jakkoliv je 
jasné, že o jistotě nelze mluvit ani nyní, podobné distancování od jistoty v rozhovoru nezaznělo.  
 Část rozhovoru s guvernérem se vedla i o možné krizi, kterou Rusnok nepřekvapivě neočekává. „Žádná 
spektakulární hypoteční krize tady nehrozí,“ uvedl. „Snažíme se trh regulovat a ostřihávat potenciálně extrémně 
rizikové okraje a myslím si, že díky tomu se banky chovají obezřetně a nehrozí nám žádná hypoteční krize,“ 
bránil guvernér současnou ekonomickou situaci.  
 S pomalejším zvyšováním sazeb souhlasí i nováček v bankovní radě Aleš Michl. „Ekonomice by prospěl 
opatrný růst úrokový sazeb o 0,25 procentního bodu,“ řekl včera v rozhovoru pro ČTK a dodal, že nechce mluvit 
o více než jednom zvýšení. Podobně jako guvernér Rusnok tak minimálně jedno letošní zvýšení sazeb potvrdil, 
spolu s pomalejším tempem růstu, než ČNB zvolila vloni.  
 Spolu s jestřábím postojem Vojtěcha Bendy je tak velmi pravděpodobné, že se zvýšení sazeb letos 
dočkáme. Možná už na dalším zasedání v únoru, do kterého by mohla promluvit zejména slabší koruna. 
Domácí měna však slova guvernéra Rusnoka nereagovala a během dne jen mírně zeslábla. Proti dolaru o 0,1 
procenta na úroveň 22,43 USDCZK, s eurem si po malém oslabení nakonec udržela hranici 25,54 EURCZK.  
 Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,54 EURCZK. Dle naší 
predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,49 až 25,58 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,32 
až 22,50 USDCZK.*  
 Na zahraničních trzích byl i dnes relativní klid. Data přišla z eurozóny, kde meziroční inflace podle 
očekávání v prosinci zpomalila z 1,9 procent na 1,6 procent. Její jádrové vyjádření pak setrvalo dle predikcí 
meziročně na 1 procentu. I kvůli zpomalujícímu tempu růstu cen včera členka rady Evropské centrální banky 
Sabine Lautenschlägerová na konferenci ve Vídni oznámila, že překvapivé zvýšení sazeb ECB nenastane. 
Bude podle ní ale záležet na dalších datech, zvyšování pro letošek tak úplně nevylučuje.  
 Vedle očekávaných dat z eurozóny přišla pozitivní zpráva z amerického trhu práce, kde se oproti 
očekávání snížil počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, dokonce o více než 3 procenta. Pozitivní 
byl také výstup ankety filadelfského Fedu mezi podnikateli, kteří byli výrazně optimističtější než na konci 
minulého roku. Index tak překvapivě vyskočil nahoru z dvouletého minima.  
 Dolar nakonec během dne proti euru mírně posílil na 1,139 EURUSD. K o něco silnější americké měně 
přispěl i článek serveru Wall Street Journal upozorňující na debatu ohledně možnosti snížení, případně i 
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zrušení, některých cel uvalených na čínský dovoz do USA. Dle neveřejných zdrojů, se kterými server 
spolupracuje, by tento krok měl podpořit aktuálně probíhající obchodní vyjednávání Spojených států a Číny, 
přičemž v případě ekonomiky rudého draka by rovněž měl popohnat dlouhodobé reformy. Tiskový mluvčí 
amerického ministerstva však tuto informaci následně dementoval.  
 Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1396 EURUSD, 
dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,07 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v 
rozmezí od 1,1346 do 1,1452 EURUSD.*  
 Také konec týdne bude nezajímavý na data. Sledovat budeme zejména americké výsledky výroby a 
index nálady zveřejňovaný Michiganskou univerzitou.  
 *Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností 
ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje 
předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc 
zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat 
zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.  
 Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle 
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně 
dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani 
Roklen360 a.s. zodpovědnost.  
 Dominik Stroukal je držitelem doktorátu z ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle studia 
ekonomie absolvoval Fakultu sociálních věd UK, kde se věnoval sociologii médií. Tři roky byl předsedou 
Ludwig von Mises Institutu pro Českou a Slovenskou republiku, dva roky místopředsedou pro publikace. 
Přednáší na PPE programu VŠ CEVRO Institut, ekonomické předměty na Vysoké škole finanční a správní a na 
gymnáziu PORG.  
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Piráti musí najít další stálé a věrné voliče 
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Když před pár dny agentura CVVM zveřejnila analýzu věrnosti voličů, poukázala na riziko, o němž politologové v 
případě pirátů hovoří. 
 
Že strana může skončit jako zelení nebo třeba Unie svobody, kteří po rychlém růstu popularity zažili strmý pád. 
Ani jedna ze stran se přitom nedokázala ze svého politického debaklu vzpamatovat - Unie svobody už pokusy 
vzdala a zelení nedostali v posledních parlamentních volbách ani 1,5 procenta hlasů.  
 CVVM se ptala lidí, jestli patří mezi přesvědčené přívržence, většinou s vybranou stranou souhlasí, 
nebo si ji třeba zvolili, protože jim nejméně vadí. Výsledky nedopadly pro piráty dobře: skončili třetí od konce, do 
tábora přesvědčených se zařadilo jen 68 procent voličů, kteří se průzkumu účastnili. Agentura oslovila příznivce 
všech devíti stran, jež se v posledních volbách dostaly do sněmovny. Nejpevnější voličské jádro má se 72 
procenty hnutí SPD Tomia Okamury, druzí byli komunisté, naopak ODS skončila až za piráty.  
 Právě "nevěrní" voliči a slabé zastoupení v regionech mohou pirátům ztížit jejich boj zejména o liberální 
voliče. "Podpora pirátů je velmi křehká - jádro přesvědčených voličů je velmi omezené a mají hodně voličů, kteří 
u nich stojí jen vlažně," vysvětluje problém politolog z Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner. V takové situaci 
straně podle části expertů preference mohou klesnout, pokud například nastane hospodářská krize a lidé budou 
mít jiné priority než tradiční pirátský slib, že povedou zemi transparentně. Uškodit zásadně jim pak mohou chyby 
při vedení pražského magistrátu. Politologové tvrdí, že právě na tom, zda primátor Zdeněk Hřib zvládne vést 
metropoli, závisí jejich budoucí úspěch, nebo pád.  
 Recept na úspěch nenabízejí ani příběhy pirátských stran ze zahraničí. "Němečtí piráti v roce 2013 
téměř dosáhli postů v Bundestagu a zasedli ve většině zemských parlamentů, dostali se do Evropského 
parlamentu, ale pak je rozklížily vnitřní spory a fakt, že strana neměla pevné mechanismy fungování. Dnes 
nejsou stranou, která by měla šanci nebo ambici zasednout v německém parlamentu," říká politolog z 
Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. Zpět mezi marginální strany se vrátili i piráti ve Švédsku, 
přestože v roce 2009 uspěli ve volbách do Evropského parlamentu. Pirátům se naopak daří na Islandu. V 
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předposledních volbách skončili třetí se ziskem 14,5 procenta, v předčasných volbách v roce 2017 dosáhli na 
9,2 procenta hlasů. "Úspěch pirátů na Islandu je však do značné míry daný tím, že se na tomto ostrově rozpadl 
stranický systém, což otevřelo prostor pro piráty a další strany," říká Kopeček.  
 V Česku preference tradičních stran aktuálně také nejsou vysoké a bodují naopak uskupení, jež voliči 
považují za nová a alternativní. Čeští piráti jsou vnímáni stejně, přestože 17. června oslaví už deset let své 
existence. Hlavní úspěchy zaznamenali až v posledních letech. Poprvé vyhráli volby v roce 2014 v Mariánských 
Lázních, kde pak získali post starosty, do sněmovny vstoupili loni, když v parlamentních volbách získali 10,8 
procenta hlasů. Vědí ale, že na udržení těchto pozic a získání dalších musí usilovně pracovat.  
 "Už před několika lety jsme přemýšleli, co musíme udělat, abychom nedopadli jako zelení. Bavili jsme 
se s jejich členy o jejich chybách a nastavili jsme si jiná pravidla pro rozhodování o dění ve straně. U nás musí 
každý nápad získat nadpoloviční většinu hlasů členů, což lidi nutí k tomu, aby byli konsenzuální," říká k tomu 
Michálek. V tuto chvíli mají nově schválenou strategii rozvoje do roku 2024. Ta řeší také financování, peníze na 
provoz nebo na předvolební kampaně si nehodlají půjčovat. "A plánujeme další fungování, abychom nebyli 
marketingová bublina. Řešíme růst členské základny, jak se starat o nové členy, jak je vzdělávat, jak je 
zapojovat do politiky. To vše tak, aby strana fungovala i za pět deset let," dodává místopředseda pirátů a 
ústecký poslanec Mikuláš Peksa. Konkrétnější v tom, co to znamená, ale být nechtěl.  
 Podle Kopečka však k úspěšnému pokračování budou potřebovat získat především voliče TOP 09, 
zelených a případně i sociální demokracie.  
 Nalezli jste v článku chybu? Nebo máte zajímavou informaci, která v článku chybí? Napište redakci 
nebo přímo šéfredaktorovi. Děkujeme.  
 Jako předplatitel můžete pro své přátele odemknout až 5 článků za třicet dní. Po kliknutí na tlačítko 
"Odemknout pro přátele" Vám vygenerujeme unikátní odkaz, který můžete poslat svým přátelům nebo nasdílet 
na sociálních sítích. Lidé, kteří takový odkaz použijí, budou mít přístup k celému textu, i když nejsou 
předplatitelé.  
 Můžete sdílet 5 článků  
   
Důležitá byla pro Piráty výhra v Praze. Pokud ale v metropoli neuspějí, sníží to jejich volební šance v celé ČR. 
autor: HN – Radek Vebr.  
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Piráti musí najít další stálé a věrné voliče 
18.1.2019    Hospodářské noviny    str. 11    Podniky a trhy 

    Kateřina Frouzová         

Když před pár dny agentura CVVM zveřejnila analýzu věrnosti voličů, poukázala na riziko, o němž politologové v 
případě pirátů hovoří. Že strana může skončit jako zelení nebo třeba Unie svobody, kteří po rychlém růstu 
popularity zažili strmý pád. Ani jedna ze stran se přitom nedokázala ze svého politického debaklu vzpamatovat – 
Unie svobody už pokusy vzdala a zelení nedostali v posledních parlamentních volbách ani 1,5 procenta hlasů.  
 CVVM se ptala lidí, jestli patří mezi přesvědčené přívržence, většinou s vybranou stranou souhlasí, 
nebo si ji třeba zvolili, protože jim nejméně vadí. Výsledky nedopadly pro piráty dobře: skončili třetí od konce, do 
tábora přesvědčených se zařadilo jen 68 procent voličů, kteří se průzkumu účastnili. Agentura oslovila příznivce 
všech devíti stran, jež se v posledních volbách dostaly do sněmovny. Nejpevnější voličské jádro má se 72 
procenty hnutí SPD Tomia Okamury, druzí byli komunisté, naopak ODS skončila až za piráty.  
 Právě „nevěrní“ voliči a slabé zastoupení v regionech mohou pirátům ztížit jejich boj zejména o liberální 
voliče. „Podpora pirátů je velmi křehká – jádro přesvědčených voličů je velmi omezené a mají hodně voličů, kteří 
u nich stojí jen vlažně,“ vysvětluje problém politolog z Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner. V takové situaci 
straně podle části expertů preference mohou klesnout, pokud například nastane hospodářská krize a lidé budou 
mít jiné priority než tradiční pirátský slib, že povedou zemi transparentně. Uškodit zásadně jim pak mohou chyby 
při vedení pražského magistrátu. Politologové tvrdí, že právě na tom, zda primátor Zdeněk Hřib zvládne vést 
metropoli, závisí jejich budoucí úspěch, nebo pád.  
 Recept na úspěch nenabízejí ani příběhy pirátských stran ze zahraničí. „Němečtí piráti v roce 2013 
téměř dosáhli postů v Bundestagu a zasedli ve většině zemských parlamentů, dostali se do Evropského 
parlamentu, ale pak je rozklížily vnitřní spory a fakt, že strana neměla pevné mechanismy fungování. Dnes 
nejsou stranou, která by měla šanci nebo ambici zasednout v německém parlamentu,“ říká politolog z 
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Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. Zpět mezi marginální strany se vrátili i piráti ve Švédsku, 
přestože v roce 2009 uspěli ve volbách do Evropského parlamentu. Pirátům se naopak daří na Islandu. V 
předposledních volbách skončili třetí se ziskem 14,5 procenta, v předčasných volbách v roce 2017 dosáhli na 
9,2 procenta hlasů. „Úspěch pirátů na Islandu je však do značné míry daný tím, že se na tomto ostrově rozpadl 
stranický systém, což otevřelo prostor pro piráty a další strany,“ říká Kopeček.  
 V Česku preference tradičních stran aktuálně také nejsou vysoké a bodují naopak uskupení, jež voliči 
považují za nová a alternativní. Čeští piráti jsou vnímáni stejně, přestože 17. června oslaví už deset let své 
existence. Hlavní úspěchy zaznamenali až v posledních letech. Poprvé vyhráli volby v roce 2014 v Mariánských 
Lázních, kde pak získali post starosty, do sněmovny vstoupili loni, když v parlamentních volbách získali 10,8 
procenta hlasů. Vědí ale, že na udržení těchto pozic a získání dalších musí usilovně pracovat.  
 „Už před několika lety jsme přemýšleli, co musíme udělat, abychom nedopadli jako zelení. Bavili jsme 
se s jejich členy o jejich chybách a nastavili jsme si jiná pravidla pro rozhodování o dění ve straně. U nás musí 
každý nápad získat nadpoloviční většinu hlasů členů, což lidi nutí k tomu, aby byli konsenzuální,“ říká k tomu 
Michálek. V tuto chvíli mají nově schválenou strategii rozvoje do roku 2024. Ta řeší také financování, peníze na 
provoz nebo na předvolební kampaně si nehodlají půjčovat. „A plánujeme další fungování, abychom nebyli 
marketingová bublina. Řešíme růst členské základny, jak se starat o nové členy, jak je vzdělávat, jak je 
zapojovat do politiky. To vše tak, aby strana fungovala i za pět deset let,“ dodává místopředseda pirátů a 
ústecký poslanec Mikuláš Peksa. Konkrétnější v tom, co to znamená, ale být nechtěl.  
 Podle Kopečka však k úspěšnému pokračování budou potřebovat získat především voliče TOP 09, 
zelených a případně i sociální demokracie.  
 
O autorovi| Kateřina Frouzová, katerina.frouzova@economia.cz 
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si sestavilo nový expertní tým, který má připravit Strategii 
vzdělávací politiky do roku 2030. V osmičlenné skupině, která má vytyčit cíle vzdělávací politiky a stanovit 
školské priority, ovšem není jediný učitel. 
 
Šest zástupců je z řad vědecké vysokoškolské komunity, jedna členka zastupuje Hospodářskou komoru a za 
regionální školství byl do počtu jmenován pouze jeden ředitel střední průmyslové školy, který je původní profesí 
kybernetik. K přípravě desetiletého plánu státní vzdělávací politiky nebyl přizván nikdo ze základních ani 
mateřských škol, žádný zástupce odborných učilišť ani gymnázií.  
   
Nesmyslná byrokracie  
Expertní tým se poprvé sešel v pondělí 7. ledna. Ministr školství Robert Plaga (ANO) si na jednání paradoxně 
pochvaloval, že „skupina je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému 
a školství.“. Absenci nejpočetnějšího segmentu, základního školství, zřejmě nezaznamenal. Nebo jej 
nepovažuje za důležitý, i když bez něj vyšší stupně vůbec nemohou existovat. Pro srovnání základní škol je v 
ČR podle statistické ročenky MŠMT 4 155. Povinnou školní docházku v nich absolvuje více než 928 tisíc dětí.  
 Na jejich výuce se podílí 75 379 učitelů, které ministerstvo nepovažuje za hodné podílet se na přípravě 
vzdělávací politiky státu. Na bedra těchto kolegů v minulosti padla největší zátěž všech většiny nesmyslů, které 
poškozují naše školství. Jako je například inkluze počesku, která byla zavedena přes odpor učitelů ze 
speciálního i základního školství teoretiky a právními vědci z ministerstva v době, kdy jej řídila exministryně 
Kateřina Valachová (ČSSD). Dnes už všichni vědí, že s katastrofálními důsledky jak pro školy, tak i pro žáky. A 
to pro zdravé děti, i pro ty, které byly i se svým postižením inkludovány do obyčejných základních škol.  
 Plán na zavedení inkluze do školství byl napřed bez zájmu veřejnosti zakotven právě ve státní 
vzdělávací strategii. Odborná učitelská veřejnost je v posledních letech tak zahlcena různými papíry, které se na 
ni valí z ministerstva a od zřizovatele, že si tohoto záměru většina kolegů nevšimla. Naprostá většina papírů, 
které jsou učitelé v poslední době povinni vyplňovat, je prakticky k ničemu. Jako příklad lze uvést různé 
vzdělávací plány. Vyplňují se opakovaně proto, že to kontroluje Česká školní inspekce. Žádný jiný účel nemají. 
Po jejich sepsání je dokument většinou založen do šanonu, kde odpočívá až do návštěvy inspektorů. Učitel jej 
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nepotřebuje, protože učí buď podle učebnic, které má k dispozici, nebo má vytvořené vlastní materiály. V 
poslední době je na trhu řada skvělých učebnic, zejména jazykových.  
 Všechny ty rámcové, školní a další vzdělávací plány jsou tedy zcela nadbytečnou byrokratickou 
buzerací kantorů. Peníze, které jsou na ministerstvu utráceny na jejich pořizování a připomínkování na úrovni 
přímo řízených organizací jako Národní institut dalších vzdělávání (NIDV) nebo Národní ústav pro vzdělávání 
(NÚV), by bylo lepší dát školám právě na pořízení dobrých učebnic. Na něž často chybí peníze. Pro všechnu tu 
papírovou buzeraci nemá normální učitel z praxe většinou čas ani chuť číst tlusté spisy typu Strategie 
vzdělávacího systému ČR. Pro většinu kolegů je to, co bude za 10 let, něco tak vzdáleného jako jiné galaxie.  
   
Jde o dotace  
Běžný kantor musí řešit, jak ze svého nízkého platu zaplatí drahý nájem a poplatky za energie v tomto měsíci, 
aby mu při tom zbylo na jídlo. Naprosto netuší, jestli si při rostoucí ceně energií i nájmů bude moci dovolit učit 
ještě příští rok, nebo jestli bude muset odejít jít pracovat někam do kanceláře, aby ze svého platu uživil děti. 
Natož za deset let. Jenže právě v těchto vládních strategiích, které i odborníkovi z branže při čtení připadají jako 
hromada prázdných frází, bývají nenápadnou formou zaklety formulace, které později umožňují spustit projekty, 
jako je inkluze. O větu dobře zastrčenou mezi spoustu politických žvástů později insideři opřou své žádosti o 
vypisování grantů a dotačních titulů. Jiný praktický smysl, než založení právního základu pro vypisování dotací z 
fondů EU, které MŠMT spravuje, a z národních rozpočtů, vládní strategie nemá.  
 Při vypracovávání v současné době platné strategie učitelé ještě neměli žádnou vlastní, zespodu 
vzniklou organizaci, která by zastupovala jejich zájmy před ministerstvem. Jako je dnes například Pedagogická 
komora, profesní organizace učitelů a dalších pedagogických pracovníků, hájící jejich hospodářské a sociální 
zájmy a prosazující lepší podmínky k práci. Tlustospis minulé expertní komise tedy prošel bez zájmu a řádné 
oponentury odborné veřejnosti. A otevřel tak dveře k vypsání dotačních výzev na projekty pro nevládní 
neziskové organizace neučitelů zaměřené na inkluzi. Po utracení evropských peněz pak způsobil tlak na její 
plošné zavedení do škol. Ve všech dalších stádiích přípravy inkluze byly věcné připomínky odborné veřejnosti z 
praxe směřující proti inkluzi ministerstvem odmítány s odkazem na to, že odporují vládnímu záměru 
zakotvenému ve vzdělávací strategii.  
 O tom, že zlepšení situace nemáme v nejbližších deseti letech čekat, svědčí zejména osoba 
staronového předsedy expertní komise. Je jím prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., z Institutu sociologických studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Za zvláštní pozornost stojí jeho prohlášení z prvního zasedání nové 
expertní skupiny.  
 “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora 
učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, 
než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení 
vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi 
s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém směřovat,“ řekl.  
 Takže, stručně přeloženo do srozumitelného jazyka: “Doteď jsme se drželi strategie, která nevedla ke 
zlepšení, ale k opaku, takže se jí budeme držet dál.” Jak také jinak, když nic jiného neumíme a lidi z praxe mezi 
sebe raději nepustíme. Aby nám nemařili naše zájmy v odklánění peněz ze školství na různé projekty jako 
jednotné přijímací testy. Naprostou většinu mají v komisi akademici, kteří o regionálním školství vědí jen z 
doslechu.  
   
Ministerstvo ignoruje základní, střední i učňovské školství  
Účast exministra Stanislava Štecha (nominován ČSSD) je plivnutím do tváře všem více než 120 tisícům učitelů, 
kteří působí v základním a středním školství. V době, kdy byl ve funkci ministra školství ve vládě Bohuslava 
Sobotky (ČSSD), reagoval na věcné výhrady k návrhu zákona o kariérním řádu, obsažené v textu petice proti 
jeho schválení, hrubou urážkou učitelů jako “čtenářsky negramotných”. Tím dal najevo, co si o učitelích myslí. 
Padala přitom i slova jako “póvl”. Učitelé to jemu a politické straně, za níž byl nominován, oplatili při hlasování 
ve volbách do Poslanecké sněmovny. Což nemalou měrou přispělo k historickému debaklu ČSSD v minulých 
sněmovních volbách. Jen na okraj se sluší uvést, že prof. Štech je rovněž jedním ze spolupachatelů inkluze 
počesku.  
 V “expertní komisi” naprosto chybí zástupci nejen základních, ale i speciálních škol. A zejména pak 
odborných učilišť a gymnázií. Chybí tam ti, kteří znají praxi. Asi by rušili.  
 Střední školství je zastoupeno pouze osobou ředitele Smíchovské střední průmyslové školy Radko 
Sáblíka. Tento původní profesí informatik se v minulosti podílel na zavedení maturitních projektů v oblasti 
informačních technologií. Prosadil též vznik oboru Výpočetní technika. Snad jako ředitel aspoň něco tuší o tom, 
jak je naše školství podfinancované. A jak z něj v důsledku toho odchází učitelé.  
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 Absence zástupců učňovského školství i gymnázií vzbuzuje obavu, že nyní má být státním politickým 
záměrem vybudování jednotného – nejlépe elektronického systému přijímacích zkoušek. Obdoby Sciotestů, 
které jsou používány na středních i vysokých školách, a jež ze školství i z kapes rodičů studentů vytahaly 
miliardy korun. Ty pak samozřejmě ve školství chybí. Především v objemu peněz na platy učitelů.  
 Pro ministerstvo jsou školství asi především vysoké školy. Soudě podle počtu zástupců v expertní 
komisi. Pro srovnání – v ČR je akreditováno 121 vysokých škol. Na všech dohromady studuje něco přes 255 
tisíc studentů. V expertní komisi mají pět zástupců. V ČR máme 1308 střední škol a učilišť. V nich vyučuje 
celkem 44 993 učitelů a mistrů odborného výcviku. Společně pracují na vzdělávání více než 421 tisíc žáků.V 
expertní komisi mají pouze jednoho zástupce. A to ještě pouze průmyslové školy. Na nich sice studuje přibližně 
80 procent z 315 tisíc dětí zapsaných na středních školách zakončených maturitou. Źádné slovo však v komisi 
nezazní od více než osmi tisíc učitelů, kteří učí na 352 českých gymnáziích. I když vzdělávají více než 130 tisíc 
žáků.  
 Ministerstvo ve své odborné komisi zcela ignoruje i učňovské školství, v němž se na své budoucí 
povolání připravuje přes 87 tisíc žáků. Na odborná učiliště jistě bude klást nějaké požadavky zástupkyně 
Hospodářské komory. Za učitele ani mistry odborného výcviku s ní nikdo nebude mít možnost jejich reálnost 
konzultovat. Ani upozorňovat na to, co by školy k jejich naplnění potřebovaly.  
   
Školství je tragicky podfinancované  
Naše školství je tragicky podfinancované. Obávám se, že tento hlavní problém našeho školství expertní komise 
ani řešit nehodlá. Jak napsal ve svém blogu prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, ve školství chybí za 
26 let “planých vládních slibů” 1 bilion 450 miliard korun. Vzal to poctivě vládu po vládě a sečetl sliby, které 
nebyly naplněny. A to dnes nechci psát o platech učitelů, které jsou nejnižší v zemích EU. Poměřeno s 
průměrným platem vysokoškolsky vzdělaných lidí v dané zemi.  
 Zatímco od dob ministryně Petry Buzkové (ČSSD) je nám slibováno 130 procent průměrné mzdy, 
skutečnost se potácí kolem průměru. Ze škol mizí učitelé jak tající sníh na slunci - hlasují nohama. Nejen kvůli 
penězům. I díky práci podobných "expertních týmů", kterou bychom nemuseli brát vážně, kdyby se o ni pak 
neopírala vláda při vytváření dalších a dalších podobných paskvilů, jako byla inkluze počesku, která podstatně 
urychlila náš závod ke dnu.  
 Pak se dělají takové kroky, jako je rušení písemné a ústní části maturitní zkoušky - až zůstane jen 
maturita ze zaškrtávání. Doufejme, že tomu jen špatně rozumím a že ústní a písemná zkouška se vrátí do 
gesce školy. Přikročilo se k tomu poté, co velké procento studentů propadalo – uvádí se asi 17 procent i více, 
podle toho, zda se hodnotí první či druhé pokusy o maturitní zkoušku. Státní maturita zavedla Taxisův příkop 
pro plnokrevníky i tažné koně, když použiji hyperbolu, a diví se úmrtnosti.  
 Učitelé odcházejí, je jich stále méně, chybí tisíce kvalifikovaných učitelů. Jejich cena na trhu by tedy 
měla vzrůstat, ale neděje se tak. Místo toho ministerstvo školství navrhuje novelu, která by umožnila opět učit 
lidem bez pedagogického vzdělání. Že to nepovede ke zvýšení prestiže učitelského povolání, o tom netřeba 
mluvit. Nikdo by se asi nenechal léčit od právníka, či se nechal u soudu zastupovat strojním inženýrem - ve 
školství to podle návrhu ministerstva možné je. Škody totiž nejsou zdánlivě tak zjevné. O to víc destruují 
budoucnost. Často opakuji stejnou větu – i kdybyste trabanta vypolstrovali pravou kůží a dali do něj designový 
volant a natřeli ho na duhovo, jako mercedes jezdit nebude. Ani když před něj zapřáhnete komisi z akademiků a 
zástupců průmyslových svazů.  
 Pokud se radikálně nezmění smýšlení našich politiků o školství, a to se nestane skutečnou prioritou, 
jako je tomu například ve Finsku, které je nám neustále dáváno za vzor v tom, jak dalece pokročilo v inkluzi, 
tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol, aniž by se zmínilo, že do školství dává daleko 
více než naše ubohá necelá čtyři procenta HDP, sešup bude pokračovat. Obávám se, že od vlády, kde je 
premiérem majitel podniků vyplácejících podprůměrnou mzdu, se podpora školství, které produkuje vzdělané a 
kriticky myslící občany, čekat nedá. Naopak – levná pracovní síla stojí méně.  
   
Členové expertní skupiny:  
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  
 (předseda expertní skupiny)  
 Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
 Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá 
se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní 
metodologií a výzkumem veřejné správy.  
 V letech 2012–2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení 
naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
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 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  
 Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
 Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice 
motivace a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině 
pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
 V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
 Mgr. Daniel Prokop  
 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
 Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
 prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  
 Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
 Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 Ing. Radko Sáblík  
 Smíchovská střední průmyslová škola  
 Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v 
rámci programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu 
maturitních projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového 
oboru Kybernetická bezpečnost.  
 Mgr. Milena Jabůrková, MA  
 Svaz průmyslu a dopravy ČR  
 V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a 
rovněž řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu 
průmyslu a dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a 
vzdělávání. Je členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast 
lidských zdrojů, investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
 prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
 Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
 V letech 2002–2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci 
proděkana pro styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008–
2011 zastával funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo 
půdu VŠCHT Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
 prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  
 Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
 V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–
2018 působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve 
své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky 
a národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
 (zdroj: MŠMT)  
 Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.  
 Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
 Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
   
Foto: msmt.cz Popisek: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
  
 
URL| https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jana-Kunstekova-Do-expertni-komise-resici-
strategii-vzdelavani-nepozvali-ucitele-567243 
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Jana Kunšteková: Do expertní komise, řešící strategii vzdělávání, 
nepozvali učitele 

18.1.2019    parlamentnilisty.cz    str. 00     
    PV         

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si sestavilo nový expertní tým, který má připravit Strategii 
vzdělávací politiky do roku 2030. V osmičlenné skupině, která má vytyčit cíle vzdělávací politiky a stanovit 
školské priority, ovšem není jediný učitel. 
 
 Šest zástupců je z řad vědecké vysokoškolské komunity, jedna členka zastupuje Hospodářskou komoru 
a za regionální školství byl do počtu jmenován pouze jeden ředitel střední průmyslové školy, který je původní 
profesí kybernetik. K přípravě desetiletého plánu státní vzdělávací politiky nebyl přizván nikdo ze základních ani 
mateřských škol, žádný zástupce odborných učilišť ani gymnázií. Nesmyslná byrokracie Expertní tým se poprvé 
sešel v pondělí 7. ledna. Ministr školství Robert Plaga (ANO) si na jednání paradoxně pochvaloval, že „skupina 
je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství.“. Absenci 
nejpočetnějšího segmentu, základního školství, zřejmě nezaznamenal. Nebo jej nepovažuje za důležitý, i když 
bez něj vyšší stupně vůbec nemohou existovat. Pro srovnání základní škol je v ČR podle statistické ročenky 
MŠMT 4 155. Povinnou školní docházku v nich absolvuje více než 928 tisíc dětí. Na jejich výuce se podílí 75 
379 učitelů, které ministerstvo nepovažuje za hodné podílet se na přípravě vzdělávací politiky státu. Na bedra 
těchto kolegů v minulosti padla největší zátěž všech většiny nesmyslů, které poškozují naše školství. Jako je 
například inkluze počesku, která byla zavedena přes odpor učitelů ze speciálního i základního školství teoretiky 
a právními vědci z ministerstva v době, kdy jej řídila exministryně Kateřina Valachová (ČSSD). Dnes už všichni 
vědí, že s katastrofálními důsledky jak pro školy, tak i pro žáky. A to pro zdravé děti, i pro ty, které byly i se svým 
postižením inkludovány do obyčejných základních škol. Plán na zavedení inkluze do školství byl napřed bez 
zájmu veřejnosti zakotven právě ve státní vzdělávací strategii. Odborná učitelská veřejnost je v posledních 
letech tak zahlcena různými papíry, které se na ni valí z ministerstva a od zřizovatele, že si tohoto záměru 
většina kolegů nevšimla. Naprostá většina papírů, které jsou učitelé v poslední době povinni vyplňovat, je 
prakticky k ničemu. Jako příklad lze uvést různé vzdělávací plány. Vyplňují se opakovaně proto, že to kontroluje 
Česká školní inspekce. Žádný jiný účel nemají. Po jejich sepsání je dokument většinou založen do šanonu, kde 
odpočívá až do návštěvy inspektorů. Učitel jej nepotřebuje, protože učí buď podle učebnic, které má k dispozici, 
nebo má vytvořené vlastní materiály. V poslední době je na trhu řada skvělých učebnic, zejména jazykových. 
Všechny ty rámcové, školní a další vzdělávací plány jsou tedy zcela nadbytečnou byrokratickou buzerací 
kantorů. Peníze, které jsou na ministerstvu utráceny na jejich pořizování a připomínkování na úrovni přímo 
řízených organizací jako Národní institut dalších vzdělávání (NIDV) nebo Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), 
by bylo lepší dát školám právě na pořízení dobrých učebnic. Na něž často chybí peníze. Pro všechnu tu 
papírovou buzeraci nemá normální učitel z praxe většinou čas ani chuť číst tlusté spisy typu Strategie 
vzdělávacího systému ČR. Pro většinu kolegů je to, co bude za 10 let, něco tak vzdáleného jako jiné galaxie. 
Jde o dotace Běžný kantor musí řešit, jak ze svého nízkého platu zaplatí drahý nájem a poplatky za energie v 
tomto měsíci, aby mu při tom zbylo na jídlo. Naprosto netuší, jestli si při rostoucí ceně energií i nájmů bude moci 
dovolit učit ještě příští rok, nebo jestli bude muset odejít jít pracovat někam do kanceláře, aby ze svého platu 
uživil děti. Natož za deset let. Jenže právě v těchto vládních strategiích, které i odborníkovi z branže při čtení 
připadají jako hromada prázdných frází, bývají nenápadnou formou zaklety formulace, které později umožňují 
spustit projekty, jako je inkluze. O větu dobře zastrčenou mezi spoustu politických žvástů později insideři opřou 
své žádosti o vypisování grantů a dotačních titulů. Jiný praktický smysl, než založení právního základu pro 
vypisování dotací z fondů EU, které MŠMT spravuje, a z národních rozpočtů, vládní strategie nemá. Při 
vypracovávání v současné době platné strategie učitelé ještě neměli žádnou vlastní, zespodu vzniklou 
organizaci, která by zastupovala jejich zájmy před ministerstvem. Jako je dnes například Pedagogická komora, 
profesní organizace učitelů a dalších pedagogických pracovníků, hájící jejich hospodářské a sociální zájmy a 
prosazující lepší podmínky k práci. Tlustospis minulé expertní komise tedy prošel bez zájmu a řádné oponentury 
odborné veřejnosti. A otevřel tak dveře k vypsání dotačních výzev na projekty pro nevládní neziskové 
organizace neučitelů zaměřené na inkluzi. Po utracení evropských peněz pak způsobil tlak na její plošné 
zavedení do škol. Ve všech dalších stádiích přípravy inkluze byly věcné připomínky odborné veřejnosti z praxe 
směřující proti inkluzi ministerstvem odmítány s odkazem na to, že odporují vládnímu záměru zakotvenému ve 
vzdělávací strategii. O tom, že zlepšení situace nemáme v nejbližších deseti letech čekat, svědčí zejména 
osoba staronového předsedy expertní komise. Je jím prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., z Institutu sociologických 
studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Za zvláštní pozornost stojí jeho prohlášení z prvního zasedání 
nové expertní skupiny. “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, 
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jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná 
dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně 
dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje 
a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém 
směřovat,“ řekl. Takže, stručně přeloženo do srozumitelného jazyka: “Doteď jsme se drželi strategie, která 
nevedla ke zlepšení, ale k opaku, takže se jí budeme držet dál.” Jak také jinak, když nic jiného neumíme a lidi z 
praxe mezi sebe raději nepustíme. Aby nám nemařili naše zájmy v odklánění peněz ze školství na různé 
projekty jako jednotné přijímací testy. Naprostou většinu mají v komisi akademici, kteří o regionálním školství 
vědí jen z doslechu. Ministerstvo ignoruje základní, střední i učňovské školství Účast exministra Stanislava 
Štecha (nominován ČSSD) je plivnutím do tváře všem více než 120 tisícům učitelů, kteří působí v základním a 
středním školství. V době, kdy byl ve funkci ministra školství ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), reagoval na 
věcné výhrady k návrhu zákona o kariérním řádu, obsažené v textu petice proti jeho schválení, hrubou urážkou 
učitelů jako “čtenářsky negramotných”. Tím dal najevo, co si o učitelích myslí. Padala přitom i slova jako “póvl”. 
Učitelé to jemu a politické straně, za níž byl nominován, oplatili při hlasování ve volbách do Poslanecké 
sněmovny. Což nemalou měrou přispělo k historickému debaklu ČSSD v minulých sněmovních volbách. Jen na 
okraj se sluší uvést, že prof. Štech je rovněž jedním ze spolupachatelů inkluze počesku. V “expertní komisi” 
naprosto chybí zástupci nejen základních, ale i speciálních škol. A zejména pak odborných učilišť a gymnázií. 
Chybí tam ti, kteří znají praxi. Asi by rušili. Střední školství je zastoupeno pouze osobou ředitele Smíchovské 
střední průmyslové školy Radko Sáblíka. Tento původní profesí informatik se v minulosti podílel na zavedení 
maturitních projektů v oblasti informačních technologií. Prosadil též vznik oboru Výpočetní technika. Snad jako 
ředitel aspoň něco tuší o tom, jak je naše školství podfinancované. A jak z něj v důsledku toho odchází učitelé. 
Absence zástupců učňovského školství i gymnázií vzbuzuje obavu, že nyní má být státním politickým záměrem 
vybudování jednotného – nejlépe elektronického systému přijímacích zkoušek. Obdoby Sciotestů, které jsou 
používány na středních i vysokých školách, a jež ze školství i z kapes rodičů studentů vytahaly miliardy korun. 
Ty pak samozřejmě ve školství chybí. Především v objemu peněz na platy učitelů. Pro ministerstvo jsou školství 
asi především vysoké školy. Soudě podle počtu zástupců v expertní komisi. Pro srovnání – v ČR je 
akreditováno 121 vysokých škol. Na všech dohromady studuje něco přes 255 tisíc studentů. V expertní komisi 
mají pět zástupců. V ČR máme 1308 střední škol a učilišť. V nich vyučuje celkem 44 993 učitelů a mistrů 
odborného výcviku. Společně pracují na vzdělávání více než 421 tisíc žáků.V expertní komisi mají pouze 
jednoho zástupce. A to ještě pouze průmyslové školy. Na nich sice studuje přibližně 80 procent z 315 tisíc dětí 
zapsaných na středních školách zakončených maturitou. Źádné slovo však v komisi nezazní od více než osmi 
tisíc učitelů, kteří učí na 352 českých gymnáziích. I když vzdělávají více než 130 tisíc žáků. Ministerstvo ve své 
odborné komisi zcela ignoruje i učňovské školství, v němž se na své budoucí povolání připravuje přes 87 tisíc 
žáků. Na odborná učiliště jistě bude klást nějaké požadavky zástupkyně Hospodářské komory. Za učitele ani 
mistry odborného výcviku s ní nikdo nebude mít možnost jejich reálnost konzultovat. Ani upozorňovat na to, co 
by školy k jejich naplnění potřebovaly. Školství je tragicky podfinancované Naše školství je tragicky 
podfinancované. Obávám se, že tento hlavní problém našeho školství expertní komise ani řešit nehodlá. Jak 
napsal ve svém blogu prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, ve školství chybí za 26 let “planých 
vládních slibů” 1 bilion 450 miliard korun. Vzal to poctivě vládu po vládě a sečetl sliby, které nebyly naplněny. A 
to dnes nechci psát o platech učitelů, které jsou nejnižší v zemích EU. Poměřeno s průměrným platem 
vysokoškolsky vzdělaných lidí v dané zemi. Zatímco od dob ministryně Petry Buzkové (ČSSD) je nám slibováno 
130 procent průměrné mzdy, skutečnost se potácí kolem průměru. Ze škol mizí učitelé jak tající sníh na slunci - 
hlasují nohama. Nejen kvůli penězům. I díky práci podobných 'expertních týmů', kterou bychom nemuseli brát 
vážně, kdyby se o ni pak neopírala vláda při vytváření dalších a dalších podobných paskvilů, jako byla inkluze 
počesku, která podstatně urychlila náš závod ke dnu. Pak se dělají takové kroky, jako je rušení písemné a ústní 
části maturitní zkoušky - až zůstane jen maturita ze zaškrtávání. Doufejme, že tomu jen špatně rozumím a že 
ústní a písemná zkouška se vrátí do gesce školy. Přikročilo se k tomu poté, co velké procento studentů 
propadalo – uvádí se asi 17 procent i více, podle toho, zda se hodnotí první či druhé pokusy o maturitní 
zkoušku. Státní maturita zavedla Taxisův příkop pro plnokrevníky i tažné koně, když použiji hyperbolu, a diví se 
úmrtnosti. Učitelé odcházejí, je jich stále méně, chybí tisíce kvalifikovaných učitelů. Jejich cena na trhu by tedy 
měla vzrůstat, ale neděje se tak. Místo toho ministerstvo školství navrhuje novelu, která by umožnila opět učit 
lidem bez pedagogického vzdělání. Že to nepovede ke zvýšení prestiže učitelského povolání, o tom netřeba 
mluvit. Nikdo by se asi nenechal léčit od právníka, či se nechal u soudu zastupovat strojním inženýrem - ve 
školství to podle návrhu ministerstva možné je. Škody totiž nejsou zdánlivě tak zjevné. O to víc destruují 
budoucnost. Často opakuji stejnou větu – i kdybyste trabanta vypolstrovali pravou kůží a dali do něj designový 
volant a natřeli ho na duhovo, jako mercedes jezdit nebude. Ani když před něj zapřáhnete komisi z akademiků a 
zástupců průmyslových svazů. Pokud se radikálně nezmění smýšlení našich politiků o školství, a to se nestane 
skutečnou prioritou, jako je tomu například ve Finsku, které je nám neustále dáváno za vzor v tom, jak dalece 
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pokročilo v inkluzi, tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol, aniž by se zmínilo, že do 
školství dává daleko více než naše ubohá necelá čtyři procenta HDP, sešup bude pokračovat. Obávám se, že 
od vlády, kde je premiérem majitel podniků vyplácejících podprůměrnou mzdu, se podpora školství, které 
produkuje vzdělané a kriticky myslící občany, čekat nedá. Naopak – levná pracovní síla stojí méně. Členové 
expertní skupiny: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (předseda expertní skupiny)  Institut sociologických studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a 
ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné 
politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy.  V letech 2012–2014 byl 
členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V 
roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR 
do roku 2020 v polovině její účinnosti. prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  Katedra pedagogiky a 
psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  Dlouhodobě se věnuje výzkumu 
profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace a emocí. V letech 2008–2016 
byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a 
kinantropologii.  V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti. Mgr. Daniel Prokop Fakulta sociálních věd 
Univerzity Karlovy  Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a 
její reprodukce, nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá 
mediálním výzkumem a kvantitativní metodikou. prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Katedra psychologie 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. 
Od července 2015 působil jako náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, 
od června do prosince 2017 pak působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ing. Radko Sáblík 
 Smíchovská střední průmyslová škola  Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na 
Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový 
učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole 
i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru Kybernetická bezpečnost. Mgr. Milena Jabůrková, MA Svaz 
průmyslu a dopravy ČR  V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí a rovněž řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do 
Představenstva Svazu průmyslu a dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti 
digitální ekonomiku a vzdělávání. Je členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). 
Specializuje se na oblast lidských zdrojů, investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje. prof. Ing. 
Milan Pospíšil, CSc.  Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  V letech 
2002–2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro styk s 
průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008–2011 zastával funkci 
prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT Praha 
řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá. prof. Ing. Jakub 
Fischer, Ph.D.  Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  V letech 2006–2010 byl 
proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 působil jako prorektor VŠE 
pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své pedagogické, 
vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a národního 
účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů 
a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 předsedal Radě vysokých 
škol. (zdroj: MŠMT) Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem 
vydavatele. 
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si sestavilo nový expertní tým, který má připravit Strategii 
vzdělávací politiky do roku 2030. V osmičlenné skupině, která má vytyčit cíle vzdělávací politiky a stanovit 
školské priority, ovšem není jediný učitel. 
 
Šest zástupců je z řad vědecké vysokoškolské komunity, jedna členka zastupuje Hospodářskou komoru a za 
regionální školství byl do počtu jmenován pouze jeden ředitel střední průmyslové školy, který je původní profesí 
kybernetik. K přípravě desetiletého plánu státní vzdělávací politiky nebyl přizván nikdo ze základních ani 
mateřských škol, žádný zástupce odborných učilišť ani gymnázií.  
 Nesmyslná byrokracie  
 Expertní tým se poprvé sešel v pondělí 7. ledna. Ministr školství Robert Plaga (ANO) si na jednání 
paradoxně pochvaloval, že „skupina je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů 
vzdělávacího systému a školství.“. Absenci nejpočetnějšího segmentu, základního školství, zřejmě 
nezaznamenal. Nebo jej nepovažuje za důležitý, i když bez něj vyšší stupně vůbec nemohou existovat. Pro 
srovnání základní škol je v ČR podle statistické ročenky MŠMT 4 155. Povinnou školní docházku v nich 
absolvuje více než 928 tisíc dětí.  
 Na jejich výuce se podílí 75 379 učitelů, které ministerstvo nepovažuje za hodné podílet se na přípravě 
vzdělávací politiky státu. Na bedra těchto kolegů v minulosti padla největší zátěž všech většiny nesmyslů, které 
poškozují naše školství. Jako je například inkluze počesku, která byla zavedena přes odpor učitelů ze 
speciálního i základního školství teoretiky a právními vědci z ministerstva v době, kdy jej řídila exministryně 
Kateřina Valachová (ČSSD). Dnes už všichni vědí, že s katastrofálními důsledky jak pro školy, tak i pro žáky. A 
to pro zdravé děti, i pro ty, které byly i se svým postižením inkludovány do obyčejných základních škol.  
 Plán na zavedení inkluze do školství byl napřed bez zájmu veřejnosti zakotven právě ve státní 
vzdělávací strategii. Odborná učitelská veřejnost je v posledních letech tak zahlcena různými papíry, které se na 
ni valí z ministerstva a od zřizovatele, že si tohoto záměru většina kolegů nevšimla. Naprostá většina papírů, 
které jsou učitelé v poslední době povinni vyplňovat, je prakticky k ničemu. Jako příklad lze uvést různé 
vzdělávací plány. Vyplňují se opakovaně proto, že to kontroluje Česká školní inspekce. Žádný jiný účel nemají. 
Po jejich sepsání je dokument většinou založen do šanonu, kde odpočívá až do návštěvy inspektorů. Učitel jej 
nepotřebuje, protože učí buď podle učebnic, které má k dispozici, nebo má vytvořené vlastní materiály. V 
poslední době je na trhu řada skvělých učebnic, zejména jazykových.  
 Všechny ty rámcové, školní a další vzdělávací plány jsou tedy zcela nadbytečnou byrokratickou 
buzerací kantorů. Peníze, které jsou na ministerstvu utráceny na jejich pořizování a připomínkování na úrovni 
přímo řízených organizací jako Národní institut dalších vzdělávání (NIDV) nebo Národní ústav pro vzdělávání 
(NÚV), by bylo lepší dát školám právě na pořízení dobrých učebnic. Na něž často chybí peníze. Pro všechnu tu 
papírovou buzeraci nemá normální učitel z praxe většinou čas ani chuť číst tlusté spisy typu Strategie 
vzdělávacího systému ČR. Pro většinu kolegů je to, co bude za 10 let, něco tak vzdáleného jako jiné galaxie.  
 Jde o dotace  
 Běžný kantor musí řešit, jak ze svého nízkého platu zaplatí drahý nájem a poplatky za energie v tomto 
měsíci, aby mu při tom zbylo na jídlo. Naprosto netuší, jestli si při rostoucí ceně energií i nájmů bude moci 
dovolit učit ještě příští rok, nebo jestli bude muset odejít jít pracovat někam do kanceláře, aby ze svého platu 
uživil děti. Natož za deset let. Jenže právě v těchto vládních strategiích, které i odborníkovi z branže při čtení 
připadají jako hromada prázdných frází, bývají nenápadnou formou zaklety formulace, které později umožňují 
spustit projekty, jako je inkluze. O větu dobře zastrčenou mezi spoustu politických žvástů později insideři opřou 
své žádosti o vypisování grantů a dotačních titulů. Jiný praktický smysl, než založení právního základu pro 
vypisování dotací z fondů EU, které MŠMT spravuje, a z národních rozpočtů, vládní strategie nemá.  
 Při vypracovávání v současné době platné strategie učitelé ještě neměli žádnou vlastní, zespodu 
vzniklou organizaci, která by zastupovala jejich zájmy před ministerstvem. Jako je dnes například Pedagogická 
komora, profesní organizace učitelů a dalších pedagogických pracovníků, hájící jejich hospodářské a sociální 
zájmy a prosazující lepší podmínky k práci. Tlustospis minulé expertní komise tedy prošel bez zájmu a řádné 
oponentury odborné veřejnosti. A otevřel tak dveře k vypsání dotačních výzev na projekty pro nevládní 
neziskové organizace neučitelů zaměřené na inkluzi. Po utracení evropských peněz pak způsobil tlak na její 
plošné zavedení do škol. Ve všech dalších stádiích přípravy inkluze byly věcné připomínky odborné veřejnosti z 
praxe směřující proti inkluzi ministerstvem odmítány s odkazem na to, že odporují vládnímu záměru 
zakotvenému ve vzdělávací strategii.  
 O tom, že zlepšení situace nemáme v nejbližších deseti letech čekat, svědčí zejména osoba 
staronového předsedy expertní komise. Je jím prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., z Institutu sociologických studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Za zvláštní pozornost stojí jeho prohlášení z prvního zasedání nové 
expertní skupiny.  
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 “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora 
učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, 
než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení 
vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi 
s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém směřovat,“ řekl.  
 Takže, stručně přeloženo do srozumitelného jazyka: “Doteď jsme se drželi strategie, která nevedla ke 
zlepšení, ale k opaku, takže se jí budeme držet dál.” Jak také jinak, když nic jiného neumíme a lidi z praxe mezi 
sebe raději nepustíme. Aby nám nemařili naše zájmy v odklánění peněz ze školství na různé projekty jako 
jednotné přijímací testy. Naprostou většinu mají v komisi akademici, kteří o regionálním školství vědí jen z 
doslechu.  
 Ministerstvo ignoruje základní, střední i učňovské školství  
 Účast exministra Stanislava Štecha (nominován ČSSD) je plivnutím do tváře všem více než 120 tisícům 
učitelů, kteří působí v základním a středním školství. V době, kdy byl ve funkci ministra školství ve vládě 
Bohuslava Sobotky (ČSSD), reagoval na věcné výhrady k návrhu zákona o kariérním řádu, obsažené v textu 
petice proti jeho schválení, hrubou urážkou učitelů jako “čtenářsky negramotných”. Tím dal najevo, co si o 
učitelích myslí. Padala přitom i slova jako “póvl”. Učitelé to jemu a politické straně, za níž byl nominován, oplatili 
při hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny. Což nemalou měrou přispělo k historickému debaklu ČSSD 
v minulých sněmovních volbách. Jen na okraj se sluší uvést, že prof. Štech je rovněž jedním ze spolupachatelů 
inkluze počesku.  
 V “expertní komisi” naprosto chybí zástupci nejen základních, ale i speciálních škol. A zejména pak 
odborných učilišť a gymnázií. Chybí tam ti, kteří znají praxi. Asi by rušili.  
 Střední školství je zastoupeno pouze osobou ředitele Smíchovské střední průmyslové školy Radko 
Sáblíka. Tento původní profesí informatik se v minulosti podílel na zavedení maturitních projektů v oblasti 
informačních technologií. Prosadil též vznik oboru Výpočetní technika. Snad jako ředitel aspoň něco tuší o tom, 
jak je naše školství podfinancované. A jak z něj v důsledku toho odchází učitelé.  
 Absence zástupců učňovského školství i gymnázií vzbuzuje obavu, že nyní má být státním politickým 
záměrem vybudování jednotného – nejlépe elektronického systému přijímacích zkoušek. Obdoby Sciotestů, 
které jsou používány na středních i vysokých školách, a jež ze školství i z kapes rodičů studentů vytahaly 
miliardy korun. Ty pak samozřejmě ve školství chybí. Především v objemu peněz na platy učitelů.  
 Pro ministerstvo jsou školství asi především vysoké školy. Soudě podle počtu zástupců v expertní 
komisi. Pro srovnání – v ČR je akreditováno 121 vysokých škol. Na všech dohromady studuje něco přes 255 
tisíc studentů. V expertní komisi mají pět zástupců. V ČR máme 1308 střední škol a učilišť. V nich vyučuje 
celkem 44 993 učitelů a mistrů odborného výcviku. Společně pracují na vzdělávání více než 421 tisíc žáků.V 
expertní komisi mají pouze jednoho zástupce. A to ještě pouze průmyslové školy. Na nich sice studuje přibližně 
80 procent z 315 tisíc dětí zapsaných na středních školách zakončených maturitou. Źádné slovo však v komisi 
nezazní od více než osmi tisíc učitelů, kteří učí na 352 českých gymnáziích. I když vzdělávají více než 130 tisíc 
žáků.  
 Ministerstvo ve své odborné komisi zcela ignoruje i učňovské školství, v němž se na své budoucí 
povolání připravuje přes 87 tisíc žáků. Na odborná učiliště jistě bude klást nějaké požadavky zástupkyně 
Hospodářské komory. Za učitele ani mistry odborného výcviku s ní nikdo nebude mít možnost jejich reálnost 
konzultovat. Ani upozorňovat na to, co by školy k jejich naplnění potřebovaly.  
 Školství je tragicky podfinancované  
 Naše školství je tragicky podfinancované. Obávám se, že tento hlavní problém našeho školství expertní 
komise ani řešit nehodlá. Jak napsal ve svém blogu prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, ve školství 
chybí za 26 let “planých vládních slibů” 1 bilion 450 miliard korun. Vzal to poctivě vládu po vládě a sečetl sliby, 
které nebyly naplněny. A to dnes nechci psát o platech učitelů, které jsou nejnižší v zemích EU. Poměřeno s 
průměrným platem vysokoškolsky vzdělaných lidí v dané zemi.  
 Zatímco od dob ministryně Petry Buzkové (ČSSD) je nám slibováno 130 procent průměrné mzdy, 
skutečnost se potácí kolem průměru. Ze škol mizí učitelé jak tající sníh na slunci - hlasují nohama. Nejen kvůli 
penězům. I díky práci podobných "expertních týmů", kterou bychom nemuseli brát vážně, kdyby se o ni pak 
neopírala vláda při vytváření dalších a dalších podobných paskvilů, jako byla inkluze počesku, která podstatně 
urychlila náš závod ke dnu.  
 Pak se dělají takové kroky, jako je rušení písemné a ústní části maturitní zkoušky - až zůstane jen 
maturita ze zaškrtávání. Doufejme, že tomu jen špatně rozumím a že ústní a písemná zkouška se vrátí do 
gesce školy. Přikročilo se k tomu poté, co velké procento studentů propadalo – uvádí se asi 17 procent i více, 
podle toho, zda se hodnotí první či druhé pokusy o maturitní zkoušku. Státní maturita zavedla Taxisův příkop 
pro plnokrevníky i tažné koně, když použiji hyperbolu, a diví se úmrtnosti.  
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 Učitelé odcházejí, je jich stále méně, chybí tisíce kvalifikovaných učitelů. Jejich cena na trhu by tedy 
měla vzrůstat, ale neděje se tak. Místo toho ministerstvo školství navrhuje novelu, která by umožnila opět učit 
lidem bez pedagogického vzdělání. Že to nepovede ke zvýšení prestiže učitelského povolání, o tom netřeba 
mluvit. Nikdo by se asi nenechal léčit od právníka, či se nechal u soudu zastupovat strojním inženýrem - ve 
školství to podle návrhu ministerstva možné je. Škody totiž nejsou zdánlivě tak zjevné. O to víc destruují 
budoucnost. Často opakuji stejnou větu – i kdybyste trabanta vypolstrovali pravou kůží a dali do něj designový 
volant a natřeli ho na duhovo, jako mercedes jezdit nebude. Ani když před něj zapřáhnete komisi z akademiků a 
zástupců průmyslových svazů.  
 Pokud se radikálně nezmění smýšlení našich politiků o školství, a to se nestane skutečnou prioritou, 
jako je tomu například ve Finsku, které je nám neustále dáváno za vzor v tom, jak dalece pokročilo v inkluzi, 
tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol, aniž by se zmínilo, že do školství dává daleko 
více než naše ubohá necelá čtyři procenta HDP, sešup bude pokračovat. Obávám se, že od vlády, kde je 
premiérem majitel podniků vyplácejících podprůměrnou mzdu, se podpora školství, které produkuje vzdělané a 
kriticky myslící občany, čekat nedá. Naopak – levná pracovní síla stojí méně.  
 Členové expertní skupiny:  
 prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  
 (předseda expertní skupiny)  
 Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  
 Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá 
se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní 
metodologií a výzkumem veřejné správy.  
 V letech 2012–2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení 
naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  
 Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
 Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice 
motivace a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině 
pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.  
 V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.  
 Mgr. Daniel Prokop  
 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  
 Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, 
nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a 
kvantitativní metodikou.  
 prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  
 Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  
 Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako 
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak 
působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 Ing. Radko Sáblík  
 Smíchovská střední průmyslová škola  
 Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v 
rámci programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu 
maturitních projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového 
oboru Kybernetická bezpečnost.  
 Mgr. Milena Jabůrková, MA  
 Svaz průmyslu a dopravy ČR  
 V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a 
rovněž řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu 
průmyslu a dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a 
vzdělávání. Je členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast 
lidských zdrojů, investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.  
 prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
 Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
 V letech 2002–2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci 
proděkana pro styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008–
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2011 zastával funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo 
půdu VŠCHT Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.  
 prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  
 Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
 V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–
2018 působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve 
své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky 
a národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a 
environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 
předsedal Radě vysokých škol.  
 (zdroj: MŠMT)  
 Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.  
   
 Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
 Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
   
  
 
URL| http://www.politicke-listy.cz/?goto=187218-jana-kunstekova--do-expertni-komise--resici-strategii-
vzdelavani--nepozvali-ucitele.html 
 

Jsem divnej, to se nemění 
18.1.2019    Hospodářské noviny    str. 10    Podniky a trhy 

    Kateřina Frouzová         

„Mám hodně atributů divnosti: mám deficity v sociální inteligenci, rád si počítám příklady,“ prohlásil o sobě Jakub 
Michálek v roce 2014. A platí to prý stále. Kvůli zběsilému tempu a chladné přísnosti jeden z nejdůležitějších 
pirátů ale nepatří ve straně k nejoblíbenějším.  
 
Ráno ve sněmovně, dva poslanci mířící na zasedání do sebe narazí ve dveřích. „Dobrý den, strejdo!“ – „Dobrý 
den, chlapče!“ odpovídá druhý muž hnutí ANO, Jaroslav Faltýnek na pozdrav šéfa pirátů Jakuba Michálka. Že 
jsou s Faltýnkem vzdálení příbuzní, zjistil Michálek až nedávno. Přestože jsou z různých táborů, jedno mají 
společné: jejich straničtí šéfové se bez nich neobejdou. Politické úspěchy ANO a pirátů často závisí právě na 
jejich schopnostech vyjednávat nebo řídit klub. Příbuznost Faltýnka a Michálka jde ovšem stranou při jejich 
vzájemných přestřelkách. Při nich Faltýnek Michálkovi vytýká nízký věk a příliš zkratkovité odsudky a pirát o 
něm zase prohlašuje, že nedrží slovo. „Přestože jsem se na něj několikrát naštval, nebrání mi to v komunikaci, 
protože moje role je najít většinu pro vládní návrhy,“ říká Faltýnek. S Michálkem se mu ale podle jeho slov 
vyjednává snadno, protože komunikuje věcně a rychle.  
 Navzdory tomu, že ve věkovém průměru sněmovny patří devětadvacetiletý Michálek k mladším, s 
politikou a vnitrostranickými spory má více zkušeností než mnozí poslanci ANO nebo hnutí SPD. Předseda 
klubu pirátů patří mezi nejdůležitější postavy strany, jejímž členem je deset let. Právě s ním předseda Ivan 
Bartoš konzultuje plány do budoucna. Jsou kamarádi a dobře se doplňují: Bartoš je tváří programu a Michálek 
řídí poslance, aby pracovali. Na práci zákonodárce se mimoděk začal připravovat už v době, kdy ještě neměl 
občanský průkaz. Ve třinácti poprvé četl autorský zákon a ve čtrnácti, zhruba v době, kdy odjížděl studovat na 
Oundle School do Velké Británie, si zkusmo psal vlastní návrhy legislativy. „Intelekt je něco, co na Michálkovi 
oceňuje i premiér Andrej Babiš,“ řekl zdroj blízký předsedovi vlády. „Původně ale čekal, že ANO bude moci po 
volbách spolupracovat s piráty, v tom ho zklamali,“ dodal. Piráti ale od počátku mířili do opozice.  
 
Ironie na hranici zloby  
 
Michálek se stal Babišovým nepříjemným a mnohdy až jízlivým kritikem. „Pravděpodobně mu tam pan premiér 
ukázal svůj slavný papírový diář jako výsledek pětiletého období digitalizace v České republice,“ dělal si pirát 
legraci ze schůzky Babiše s estonským premiérem Jürim Ratasem. Ironický styl si pirát procvičoval více než tři 
roky v roli zastupitele Prahy. Tehdy byla jeho soupeřem primátorka Adriana Krnáčová z ANO. I ona na začátku 
svého volebního období viděla v pirátech spolupracovníky a nabízela Michálkovi křeslo předsedy kontrolního 
výboru s platem asi 80 tisíc korun měsíčně. Post pirát odmítl.  
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 Po výhře v komunálních volbách na podzim 2019 se karta obrátila, primátorem se stal pirát Zdeněk 
Hřib. „Když jsem před třemi lety říkal primátorce Krnáčové, že ji porazíme ve volbách, tak se smála. A já vám 
přeju: užijte si to, smějte se, máte na to ještě maximálně tři roky,“ doporučil tehdy Michálek Babišovi a nabídl mu 
„kapesníčky, aby si mohl utřít slzičky“. Marketéři pracující pro politické strany, jež pirátům konkurují, oceňují 
Michálkovu inteligenci, ostré komentáře ale podle nich mohou být kontraproduktivní. „V jeho projevech je 
emoce, kterou bych nazval zlobou, a to mu může škodit. Někdo mu možná zatleská, ale tím si to kazí, protože 
jinak je schopný,“ prohlásil jeden z nich, který nechtěl zveřejnit jméno. „Pro letošek jsem si dal předsevzetí, že 
budu pozitivnější,“ tvrdí pirát.  
 Premiér výtky během debaty ve sněmovně Michálkovi vrací. Někdy ho poučuje, jindy argumentuje nebo 
ho srovnává s politikem, jehož piráti nemají příliš rádi. „Z pana Michálka vyrostl možná nový Kalousek – a 
brutální Kalousek,“ prohlásil Babiš poté, co Michálek zveřejnil části zprávy Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům před sněmovním hlasováním o vydání Babiše a také Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí 
hnízdo. Michálek Babišovi o pár měsíců později přirovnání ke Kalouskovi vrátil. „Dovolil bych si nazvat hlavní 
problém této koalice, že má komunistický styl vládnutí. Pan premiér má trochu rétorický styl Milouše Jakeše,“ 
srovnal pirát předsedu vlády s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ.  
 Připomínka autoritativní vlády jedné strany předlistopadového režimu se ale může otočit i proti 
Michálkovi. Někteří kolegové ve straně jej kritizují za autoritativní vedení. Prý příliš tlačí na to, aby poslanci byli 
efektivní podle jeho tabulek výkonnosti. „Nejsem u pirátů moc oblíbený. Když chcete vést klub efektivně, musíte 
vyhodit neschopné lidi, i když jste s nimi kamarád a jsou ze strany. Někdy musíte říci spolustraníkovi, že ve 
výběrovém řízení neuspěl, a řada z nich to nese těžce,“ říká šéf poslanců sám o sobě. Jeho blízký kamarád a 
poslanec Mikuláš Ferjenčík o něm říká, že je pracovitý, přísný a že jsou pro něj důležité hlavně výsledky. „Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí, lidé, kteří toho méně dělají, těm to může vadit,“ říká Ferjenčík.  
 Ironie, s jakou Michálek předstupuje před politické protivníky a televizní kamery, svědčí o jeho 
sebevědomí. Jak sám říká, má plán a hodlá dosáhnout svých cílů – tedy plnit program a zvedat preference 
strany. Pirát proto napsal „metodiku projektového řízení klubu“, kterou rozeslal kolegům. V ní píše, jak mají 
úkoly plnit a jak bude strana jejich práci kontrolovat. A zavedl software Redmine, který poslancům úkoly 
připomíná a pošle jim oznámení, když zadání nesplní. „Ne všem v klubu se něco takového líbí,“ uvedl další zdroj 
zevnitř strany.  
 Michálek ale nepolevuje. Před pár dny donesl na jednání klubu počítadlo projevů. „Sám jsem ho 
naprogramoval. Vidíte, je nastavené na tři minuty a odečítá po deseti vteřinách, aby kolegy neznervózňovalo,“ 
ukazuje počítačový program. Chce, aby poslanci na schůzi klubu hovořili stručně. „Spočítal jsem, že každé 
slovo, které někdo řekne na jednání klubu stojí pět korun. Politik by měl umět vyjádřit podstatu v jedné větě, v 
jednom bonmotu, protože v médiích většinou víc prostoru nedostane. Je třeba najít kompromis, aby debaty byly 
efektivní,“ vysvětluje stopky, jež měří rétorické výkony jeho kolegů.  
 
Udržet s ním tempo je obtížné  
 
Právě snaha všechno organizovat a kontrolovat nejvíce ohrožuje Michálkovu popularitu ve straně. „Jakub je 
ohromně organizovaný, výkonný a efektivní člověk, což je jeho výborná vlastnost, protože má tah na branku. 
Zároveň musím říct, že je to někdy strašně obtížné, protože má tendenci drát se dopředu a my ostatní se s ním 
spíš snažíme držet tempo a zajistit, aby změny byly přijatelné,“ uvedl místopředseda strany a poslanec Mikuláš 
Peksa. Ten přitom platí za piráta, který Michálka umí mírnit.  
 Naopak kvůli politickému programu se Michálek do střetu se spolustraníky dostává jen výjimečně. 
Pirátům zejména vadilo, když ve výboru podpořil komunistický návrh na zdanění církevních náhrad, a kritizovali 
ho i za podporu povinné maturity z matematiky nebo za to, že prosazoval prolomení mlčenlivosti advokátů. 
Michálek dnes přiznává, že kauza církevních náhrad patří k těm momentům, kdy se rozhodoval unáhleně a bez 
toho, aby si podklady pořádně prostudoval. Pirátovi se ale nepovedlo ani podzimní vystoupení před kolegy v 
Olomouci, kteří si pak stěžovali na jeho výrok, že „volby do Evropského parlamentu jsou nejméně důležité 
volby“. Republikový výbor se od jeho vyjádření distancoval a v listopadu schválil usnesení, že prosazování 
pirátské politiky v Evropském parlamentu je smyslem existence strany.  
 Nejbolestivěji pocítil kritiku pirátů před rokem, kdy ustál pokus o odvolání z postu místopředsedy strany. 
Část jeho kolegů mu vytýkala, že prosadil tajné stažení stížnosti na výsledky voleb, kterou část pirátů podala. 
Jestli totiž členové této strany, jejímž klíčovým heslem je transparentnost, něco nemají rádi, jsou to tajnosti. 
„Tehdy mu to kolegové spočítali za více věcí,“ komentoval situaci politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy Petr Jüptner. „Michálek je vnímaný jako mluvčí k některým tématům a jako erudovaný člověk, ale na 
druhou stranu kvůli svému způsobu komunikace nezapadá do pirátské komunity, která je zvyklá všechno řešit 
kolektivně,“ podotýká.  
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Předsedou být nechci  
 
Konflikt, který měl velký dopad na Michálkovu vnitrostranickou pozici, se odehrál v roce 2014. Pirát si tehdy 
vymyslel projekt Svobodná hudba. Chtěl vytvořit portál hudby, za jejíž přehrávání by například majitelé 
restaurací nemuseli platit organizaci OSA. „Měli jsme sice krásnou databázi hudby, ale neexistovaly distribuční 
cesty, aby se to dostalo k podnikatelům. Navrhoval jsem varianty řešení od čistě stranické distribuční firmy po 
čistě soukromý projekt,“ vzpomínal na projekt Michálek. Většině jeho kolegů vadila představa, že piráti podpoří 
nějakou soukromou firmu, v níž by měl jejich spolustraník Michálek podíl. Vadilo to i předsedovi Ivanu Bartošovi, 
který si jinak se svým předsedou klubu rozumí. Projekt nakonec vyšuměl, ale pro Michálka to byla nepříjemná 
zkušenost. „Nebýt toho, měl šanci stát se v té době předsedou pirátů po Ivanu Bartošovi, který po evropských 
volbách rezignoval,“ uvedl zdroj zevnitř strany.  
 Michálek ale opakuje, že ambici vést piráty neměl a nemá. Svou budoucnost si zatím narýsoval jen pro 
současné volební období. V budoucnu, pokud jeho strana uspěje, by se rád věnoval resortu spravedlnosti. Tedy 
jednomu ze dvou oborů, jež vystudoval. Právu se jako koncipient věnoval v kanceláři známé advokátky, dnes 
pražské političky za STAN, Hany Kordové Marvanové. Občas myslí i na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy, kde absolvoval obor teoretická fyzika. „Tím, že jsem vstoupil do politiky, jsem připravil sám sebe o 
vědeckou kariéru. Docela často přemýšlím, jestli to stálo za to,“ říká Michálek s tím, že vyvíjet se jeho život 
jinak, zřejmě by se nyní věnoval třeba kvantové teorii pole.  
 
Pirátská referenda Piráti rozhodují o programu, kandidátkách, předvolebních strategiích nebo třeba i o odvolání 
členů svého vedení v celostátních fórech, která jsou jakousi obdobou referenda. Celostátní referendum může 
vyhlásit předsednictvo strany, její celorepublikový výbor nebo skupina členů, jejíž počet přesně stanovuje 
matematický vzoreček. Vychází z celkového počtu členů pirátů, který se dosazuje do vzorce 2?x (x je aktuální 
počet členů). Piráti nyní mají 882 členů, fórum se tedy může vyhlásit, když se jich na tom dohodne 59. Nejčastěji 
stačí, aby rozhodla většina z těch, kdo se hlasování účastní. Jen v případech, kdy referendum není řádně 
ohlášené, rozhoduje většina všech registrovaných pirátů. To se ovšem děje jen výjimečně. A jaké jsou výsledky 
hlasování? Například pro zavedení jednoho času bylo jen 27 členů strany, 97 pirátů by ponechalo letní a zimní 
čas a devět odpovědělo, že neví. Hlasování týkající se zdanění náhrad církevních restitucí mělo ještě nižší 
účast. Zdanění v něm odmítlo 69 pirátů, 36 by bylo pro to, aby strana návrh vládní koalice podpořila, 11 
nevědělo. 29 LET je rodákovi z Loun Jakubu Michálkovi. Od podzimu 2017 je místopředsedou poslaneckého 
klubu pirátů. Členem strany je 10 let.  
 
882 ČLENŮ měla pirátská strana na začátku tohoto roku. Před volbami do sněmovny v roce 2017 měla 479 
členů.  
 
10,8 PROCENTA HLASŮ získali piráti v parlamentních volbách v roce 2017. Loni v komunálních volbách v 
Praze skončili druzí se 17 procenty hlasů voličů.  
 
174 MILIONŮ KORUN Téměř tolik (přesně 173,8 milionu) dostanou piráti za výsledek v parlamentních volbách. 
Jde o částku za celé čtyřleté období.  
 
O autorovi| Kateřina Frouzová, katerina.frouzova@economia.cz 
Foto autor| Ilustrace: ToyBox 
 

Jsem divnej, to se nemění. Když jsem Krnáčové říkal, že ji porazíme, 
nevěřila, říká kormidelník pirátských poslanců Michálek 

18.1.2019    iHNed.cz    str. 00     
    Kateřina Frouzová         

Ráno ve sněmovně, dva poslanci mířící na zasedání do sebe narazí ve dveřích. "Dobrý den, strejdo!" - "Dobrý 
den, chlapče!" odpovídá druhý muž hnutí ANO, Jaroslav Faltýnek na pozdrav šéfa pirátů Jakuba Michálka. Že 
jsou s Faltýnkem vzdálení příbuzní, zjistil Michálek až nedávno. Přestože jsou z různých táborů, jedno mají 
společné: jejich straničtí šéfové se bez nich neobejdou. Politické úspěchy ANO a pirátů často závisí právě na 
jejich schopnostech vyjednávat nebo řídit klub. Příbuznost Faltýnka a Michálka jde ovšem stranou při jejich 
vzájemných přestřelkách. Při nich Faltýnek Michálkovi vytýká nízký věk a příliš zkratkovité odsudky a pirát o 
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něm zase prohlašuje, že nedrží slovo. "Přestože jsem se na něj několikrát naštval, nebrání mi to v komunikaci, 
protože moje role je najít většinu pro vládní návrhy," říká Faltýnek. S Michálkem se mu ale podle jeho slov 
vyjednává snadno, protože komunikuje věcně a rychle. 
Navzdory tomu, že ve věkovém průměru sněmovny patří devětadvacetiletý Michálek k mladším, s politikou a 
vnitrostranickými spory má více zkušeností než mnozí poslanci ANO nebo hnutí SPD. Předseda klubu pirátů 
patří mezi nejdůležitější postavy strany, jejímž členem je deset let. Právě s ním předseda Ivan Bartoš konzultuje 
plány do budoucna. Jsou kamarádi a dobře se doplňují: Bartoš je tváří programu a Michálek řídí poslance, aby 
pracovali. Na práci zákonodárce se mimoděk začal připravovat už v době, kdy ještě neměl občanský průkaz. Ve 
třinácti poprvé četl autorský zákon a ve čtrnácti, zhruba v době, kdy odjížděl studovat na Oundle School do 
Velké Británie, si zkusmo psal vlastní návrhy legislativy. 
"Intelekt je něco, co na Michálkovi oceňuje i premiér Andrej Babiš," řekl zdroj blízký předsedovi vlády. 
"Původně ale čekal, že ANO bude moci po volbách spolupracovat s piráty, v tom ho zklamali," dodal. Piráti ale 
od počátku mířili do opozice. 
 
Ironie na hranici zloby 
Michálek se stal Babišovým nepříjemným a mnohdy až jízlivým kritikem. "Pravděpodobně mu tam pan premiér 
ukázal svůj slavný papírový diář jako výsledek pětiletého období digitalizace v Česku," dělal si pirát legraci ze 
schůzky Babiše s estonským premiérem Jürim Ratasem. Ironický styl si pirát procvičoval více než tři roky v roli 
zastupitele Prahy. Tehdy byla jeho soupeřem primátorka Adriana Krnáčová z ANO. I ona na začátku svého 
volebního období viděla v pirátech spolupracovníky a nabízela Michálkovi křeslo předsedy kontrolního výboru s 
platem asi 80 tisíc korun měsíčně. Post pirát odmítl. 
29 let 
je rodákovi z Loun Jakubu Michálkovi. Od podzimu 2017 je místopředsedou poslaneckého klubu pirátů. Členem 
strany je 10 let. 
882 členů 
měla pirátská strana na začátku tohoto roku. Před volbami do sněmovny v roce 2017 měla 479 členů. 
10,8 procenta hlasů 
získali piráti v parlamentních volbách v roce 2017. Loni v komunálních volbách v Praze skončili druzí se 17 
procenty hlasů voličů. 
174 milionů korun 
Téměř tolik (přesně 173,8 milionu) dostanou piráti za výsledek v parlamentních volbách. 
Jde o částku za celé čtyřleté období. 
Po výhře v komunálních volbách na podzim 2019 se karta obrátila, primátorem se stal pirát Zdeněk Hřib. "Když 
jsem před třemi lety říkal primátorce Krnáčové, že ji porazíme ve volbách, tak se smála. A já vám přeju: užijte si 
to, smějte se, máte na to ještě maximálně tři roky," doporučil tehdy Michálek Babišovi a nabídl mu "kapesníčky, 
aby si mohl utřít slzičky". Marketéři pracující pro politické strany, jež pirátům konkurují, oceňují Michálkovu 
inteligenci, ostré komentáře ale podle nich mohou být kontraproduktivní. "V jeho projevech je emoce, kterou 
bych nazval zlobou, a to mu může škodit. Někdo mu možná zatleská, ale tím si to kazí, protože jinak je 
schopný," prohlásil jeden z nich, který nechtěl zveřejnit jméno. "Pro letošek jsem si dal předsevzetí, že budu 
pozitivnější," tvrdí pirát. 
Premiér výtky během debaty ve sněmovně Michálkovi vrací. Někdy ho poučuje, jindy argumentuje nebo ho 
srovnává s politikem, jehož piráti nemají příliš rádi. "Z pana Michálka vyrostl možná nový Kalousek - a brutální 
Kalousek," prohlásil Babiš poté, co Michálek zveřejnil části zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům 
před sněmovním hlasováním o vydání Babiše a také Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. 
Michálek Babišovi o pár měsíců později přirovnání ke Kalouskovi vrátil. "Dovolil bych si nazvat hlavní problém 
této koalice, že má komunistický styl vládnutí. Pan premiér má trochu rétorický styl Milouše Jakeše," srovnal 
pirát předsedu vlády s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ. 
Připomínka autoritativní vlády jedné strany předlistopadového režimu se ale může otočit i proti Michálkovi. 
Někteří kolegové ve straně jej kritizují za autoritativní vedení. Prý příliš tlačí na to, aby poslanci byli efektivní 
podle jeho tabulek výkonnosti. "Nejsem u pirátů moc oblíbený. Když chcete vést klub efektivně, musíte vyhodit 
neschopné lidi, i když jste s nimi kamarád a jsou ze strany. Někdy musíte říci spolustraníkovi, že ve výběrovém 
řízení neuspěl, a řada z nich to nese těžce," říká šéf poslanců sám o sobě. Jeho blízký kamarád a poslanec 
Mikuláš Ferjenčík o něm říká, že je pracovitý, přísný a že jsou pro něj důležité hlavně výsledky. "Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí, lidé, kteří toho méně dělají, těm to může vadit," říká Ferjenčík. 
Ironie, s jakou Michálek předstupuje před politické protivníky a televizní kamery, svědčí o jeho sebevědomí. Jak 
sám říká, má plán a hodlá dosáhnout svých cílů - tedy plnit program a zvedat preference strany. Pirát proto 
napsal "metodiku projektového řízení klubu", kterou rozeslal kolegům. V ní píše, jak mají úkoly plnit a jak bude 



 
 

Plné znění zpráv  525 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

strana jejich práci kontrolovat. A zavedl software Redmine, který poslancům úkoly připomíná a pošle jim 
oznámení, když zadání nesplní. "Ne všem v klubu se něco takového líbí," uvedl další zdroj zevnitř strany. 
Michálek ale nepolevuje. Před pár dny donesl na jednání klubu počítadlo projevů. "Sám jsem ho naprogramoval. 
Vidíte, je nastavené na tři minuty a odečítá po deseti vteřinách, aby kolegy neznervózňovalo," ukazuje 
počítačový program. Chce, aby poslanci na schůzi klubu hovořili stručně. "Spočítal jsem, že každé slovo, které 
někdo řekne na jednání klubu, stojí pět korun. Politik by měl umět vyjádřit podstatu v jedné větě, v jednom 
bonmotu, protože v médiích většinou víc prostoru nedostane. Je třeba najít kompromis, aby debaty byly 
efektivní," vysvětluje stopky, jež měří rétorické výkony jeho kolegů. 
 
Udržet s ním tempo je obtížné 
Právě snaha všechno organizovat a kontrolovat nejvíce ohrožuje Michálkovu popularitu ve straně. "Jakub je 
ohromně organizovaný, výkonný a efektivní člověk, což je jeho výborná vlastnost, protože má tah na branku. 
Zároveň musím říct, že je to někdy strašně obtížné, protože má tendenci drát se dopředu a my ostatní se s ním 
spíš snažíme držet tempo a zajistit, aby změny byly přijatelné," uvedl místopředseda strany a poslanec Mikuláš 
Peksa. Ten přitom platí za piráta, který Michálka umí mírnit. 
Naopak kvůli politickému programu se Michálek do střetu se spolustraníky dostává jen výjimečně. Pirátům 
zejména vadilo, když ve výboru podpořil komunistický návrh na zdanění církevních náhrad, a kritizovali ho i za 
podporu povinné maturity z matematiky nebo za to, že prosazoval prolomení mlčenlivosti advokátů. Michálek 
dnes přiznává, že kauza církevních náhrad patří k těm momentům, kdy se rozhodoval unáhleně a bez toho, aby 
si podklady pořádně prostudoval. Pirátovi se ale nepovedlo ani podzimní vystoupení před kolegy v Olomouci, 
kteří si pak stěžovali na jeho výrok, že "volby do Evropského parlamentu jsou nejméně důležité volby". 
Republikový výbor se od jeho vyjádření distancoval a v listopadu schválil usnesení, že prosazování pirátské 
politiky v Evropském parlamentu je smyslem existence strany. 
Nejbolestivěji pocítil kritiku pirátů před rokem, kdy ustál pokus o odvolání z postu místopředsedy strany. Část 
jeho kolegů mu vytýkala, že prosadil tajné stažení stížnosti na výsledky voleb, kterou část pirátů podala. Jestli 
totiž členové této strany, jejímž klíčovým heslem je transparentnost, něco nemají rádi, jsou to tajnosti. "Tehdy 
mu to kolegové spočítali za více věcí," komentoval situaci politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
Petr Jüptner. "Michálek je vnímaný jako mluvčí k některým tématům a jako erudovaný člověk, ale na druhou 
stranu kvůli svému způsobu komunikace nezapadá do pirátské komunity, která je zvyklá všechno řešit 
kolektivně," podotýká. 
 
Předsedou být nechci 
Piráti rozhodují o programu, kandidátkách, předvolebních strategiích nebo třeba i o odvolání členů svého vedení 
v celostátních fórech, která jsou jakousi obdobou referenda. 
Celostátní referendum může vyhlásit předsednictvo strany, její celorepublikový výbor nebo skupina členů, jejíž 
počet přesně stanovuje matematický vzoreček. Vychází z celkového počtu členů pirátů, který se dosazuje do 
vzorce 2&*8730;x (x je aktuální počet členů). Piráti nyní mají 882 členů, fórum se tedy může vyhlásit, když se 
jich na tom dohodne 59. 
Nejčastěji stačí, aby rozhodla většina z těch, kdo se hlasování účastní. Jen v případech, kdy referendum není 
řádně ohlášené, rozhoduje většina všech registrovaných pirátů. 
To se ovšem děje jen výjimečně. 
A jaké jsou výsledky hlasování? 
Například pro zavedení jednoho času bylo 227 členů strany, celkem hlasovalo 281 pirátů. 
Hlasování týkající se zdanění náhrad církevních restitucí měla podobnou účast. Celkem hlasovalo 291 lidí. 
Největší podporu 199 pirátů získal návrh, který požadoval po premiérovi Andreji Babišovi, aby předložil analýzu, 
zda došlo k chybám při vyčíslení finančních náhrad církvím. Bez tohoto dokumentu piráti nechtěli zdanění 
náhrad podpořit. 
Konflikt, který měl velký dopad na Michálkovu vnitrostranickou pozici, se odehrál v roce 2014. Pirát si tehdy 
vymyslel projekt Svobodná hudba. Chtěl vytvořit portál hudby, za jejíž přehrávání by například majitelé 
restaurací nemuseli platit organizaci OSA. 
"Měli jsme sice krásnou databázi hudby, ale neexistovaly distribuční cesty, aby se to dostalo k podnikatelům. 
Navrhoval jsem varianty řešení od čistě stranické distribuční firmy po čistě soukromý projekt," vzpomínal na 
projekt Michálek. 
Většině jeho kolegů vadila představa, že piráti podpoří nějakou soukromou firmu, v níž by měl jejich spolustraník 
Michálek podíl. Vadilo to i předsedovi Ivanu Bartošovi, který si jinak se svým předsedou klubu rozumí. Projekt 
nakonec vyšuměl, ale pro Michálka to byla nepříjemná zkušenost. "Nebýt toho, měl šanci stát se v té době 
předsedou pirátů po Ivanu Bartošovi, který po evropských volbách rezignoval," uvedl zdroj zevnitř strany. 
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Michálek ale opakuje, že ambici vést piráty neměl a nemá. Svou budoucnost si zatím narýsoval jen pro 
současné volební období. V budoucnu, pokud jeho strana uspěje, by se rád věnoval resortu spravedlnosti. Tedy 
jednomu ze dvou oborů, jež vystudoval. Právu se jako koncipient věnoval v kanceláři známé advokátky, dnes 
pražské političky za STAN, Hany Kordové Marvanové. Občas myslí i na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy, kde absolvoval obor teoretická fyzika. "Tím, že jsem vstoupil do politiky, jsem připravil sám sebe o 
vědeckou kariéru. Docela často přemýšlím, jestli to stálo za to," říká Michálek s tím, že vyvíjet se jeho život 
jinak, zřejmě by se nyní věnoval třeba kvantové teorii pole. 
Oprava 18. 1. 2019, 12:10: V infoboxu o pirátských referendech u tohoto materiálu najdete opravenou verzi 
výsledků hlasování o zavedení jednotného času a zdanění náhrad církevních restitucí. V tištěné verzi, vydané v 
HN v pátek 18. ledna, byla bohužel chybná data, byť je autorce dodala tisková mluvčí České pirátské strany. Za 
nedopatření se čtenářům tištěného vydání omlouváme. 
 
 
URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66435880-kormidelnik-piratskych-poslancu-michalek-jsem-divnej-to-se-nemeni-
rika-kdyz-jsem-krnacove-rikal-ze-ji-porazime-neverila 
 

Vojtěch Bahenský 
19.1.2019    denikreferendum.cz    str. 00     

             

ProfilAutor je spolupracovníkem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a výzkumným 
pracovníkem ve Středisku bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 
Zobrazeno 1 / 1  
   
  
 
URL| http://denikreferendum.cz/autor/1606-vojtech-bahensky 
 

Komu sebere hlasy Soukup? Nové hnutí by mohlo cílit na voliče SPD či 
ANO, tvrdí politologové 

19.1.2019    24zpravy.com    str. 00     
             

Praha Nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa (LJS) by případné voliče mohlo přebrat levicovim stranám, 
SPD a ANO, shodli se politologové. 
 
Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V celostátních volbách moc šancí na úspěch 
nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, 
že by je Soukupovo hnutí ve volbách virazněji ohrozilo.  
 „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu,“ řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podobně koncipovanim 
subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, což umocňuje 
sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.  
 Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je 
doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněnich českich voličů. Zatím 
není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro vizkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrim vztahům s SPOZ či 
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SPD tak může docházet i k vytváření společnich kandidátních listin či nominaci společnich kandidátů,“ napsal 
Just.  
 Politologové jako strany a hnutí, kterim LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale 
také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. „Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho 
budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ 
poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední 
dobou podle průzkumů ‚migrovali‘právě od SPD, KSČM, ČSSD“.  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo bit pro jeho stranu 
konkurencí. „Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl. Podle poslance Jana Farského (STAN) je 
možné, že by hnutí ve volbách do EP zvišilo volební účast přivedením novich voličů. „Je velice vtipné, když na 
své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá 
své jméno,“ poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa 
(Piráti).  
 Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje 
zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelenich a 
později financoval Demokratickou stranu zelenich, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. „Hnutí 
List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo,“ řekla Hana Malá z tiskového oddělení 
ministerstva vnitra. Ovšem už v úteri si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplivá z 
registru domén.  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politickich. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,“ řekl Krejčí.  
   
  
 
URL| http://www.24zpravy.com/domaci/komu-sebere-hlasy-soukup-nove-hnuti-by-mohlo-cilit-na-volice-spd-ci-
ano-tvrdi-politologove/281418-zpravy 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
24zpravy.com 
 

Výročí smrti Jana Palacha 
19.1.2019    ČRo Plus    str. 02    17:10 Den podle… 

             

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Přesně před 50 lety zemřel student Jan Palach, který se 16. ledna 1969 zapálil na pražském Václavském 
náměstí, aby vyburcoval obyvatele tehdejšího Československa k odporu proti sovětské okupaci. Jeho památku 
si dnes připomínají lidé v Česku, ale také v zahraničí. Ve Zlíně se zapaluje svíčkový řetěz, Pochod světla se 
koná zase třeba v České Lípě. Na Palacha vzpomínali i ve Všetatech u Mělníka, odkud pocházel. A co se dělo a 
děje v Praze, tak to ví reportérka Veronika Hlaváčová. Zdravím tě, dobrý den. 
 
Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Hezký den. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Kde právě jsi? 
 
Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tak v tuto chvíli stojím před Týnských chrámem na Staroměstkém náměstí. Právě tady začne v 6 večer zádušní 
mše za Jana Palacha. Katolická církev chce zopakovat, že upálení Palacha vnímá jako hrdinský skutek, vlastně 
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takové sebeobětování. Rekviem potrvá asi hodinu a jak jsem zjistila, může ho sledovat až 2000 lidí, právě 
taková je kapacita Týnského chrámu. Ještě před začátkem bohoslužby se rozezní chrámový zvon z roku 1553, 
mimořádně budou v rámci uctění památky Jana Palacha zvonit třeba také zvoníci svatovítské katedrály na 
Pražském hradě. Smutečním tónem se tam v minulosti zvonilo jen výjimečně, třeba při pohřbu prezidenta 
Václava Havla, nebo papeže Jana Pavla II. V souvislosti se vzpomínkou na Jana Palacha se má zvonit pět 
minut. Každá minuta bude znamenat jednodesetiletí od Palachova činu. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Na jakých dalších místech lidé mohou vzpomínat v Praze na Jana Palacha? 
 
Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Je jich hned několik. Svíčky, květiny a vzkazy se objevují na Náměstí Jana Palacha, kde je na budově filozofické 
fakulty pomník s jeho posmrtnou maskou. Lidé se zastavují ale hlavně v místě, kde se dvacetiletý student upálil, 
tedy v horní části Václavského náměstí u schodů do Národního muzea. V dlažbě je tam pomník, bronzový kříž, 
kde je také jméno dalšího upáleného studenta Jana Zajíce. Kříž už není vidět, protože je skrytý pod hromadou 
květin a vzkazů, nebo dopisů. Většinou začínají oslovením milý Jene. A tady jsou reakce několika lidí. 
 
nejmenovaná osoba 
-------------------- 
Chtěla jsem právě uctít památku Jana Palacha, asi jako tady spousta z nás, a působí to na mě, že je ještě 
opravdu spousta lidí, co to taky vnímá, a myslím, že ta jeho myšlenka stále je v lidech. 
 
nejmenovaná osoba 
-------------------- 
Tak já jsem to zažil, ten srpen a i ty následující měsíce všecky, tady v Praze. 
 
nejmenovaná osoba 
-------------------- 
Tak já jsem byla malá, mě bylo osm let, ale pamatuju si to celkem. A když umřel, tak byl velkej průvod na Hrad, 
a to jsem i kus s maminkou šla. 
 
Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Svíčky hoří také v pražské Legerově ulici, kde bylo Borůvkovo sanatorium, specializovaná klinika popálenin. 
Právě tady Jan Palach zemřel 19. ledna 1969 v 15.30. Na budově je Palachův černobílý portrét. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak to byla reportérka Veronika Hlaváčová, která je u Týnského chrámu na pražském Staroměstském náměstí, 
kde v 18 hodin začíná Requiem za Jana Palacha. Děkuju moc. Na shledanou. 
 
Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na shledanou. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A jak jsem říkala, odkaz Jana Palacha si dnes připomněli také v zahraničí, třeba ve švýcarském Vevey nebo v 
Londýně. Tam se sešli u Palachova pomníku na zahradě Krajanského spolku Velehrad. Piety a debaty o 
událostech roku 1969 se zúčastnil velvyslanec České republiky v Británii Libor Sečka. A toho teď vítám ve 
vysílání. Dobrý den, pane velvyslanče. 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
Dobrý den. 
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Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Přišli jenom krajané? 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
Přišli krajané a samozřejmě i přátelé České republiky z řad našich britských partnerů. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Mě zaujalo, že v Londýně na zahradě Krajanského spolku Velehrad je pomník Jana Palacha. Od kdy tam je? 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
Ten pomník je tam od roku 1978 a je to dárek sochaře Franty Bělského. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Hm. Pane velvyslanče, můžeme si říct něco k té samotné dnešní události, k tomu, co vlastně se odehrávalo v 
tom Krajanském spolku Velehrad? Jak byste popsal tu atmosféru? Přibližte nám, co jste viděl. 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
My jsme spolupracovali s naším Krajanským spolkem Velehradem na celé té akci. V úvodu jsem já společně se 
zástupcem slovenského velvyslanectví položil kytici květů k tomu pomníku. Poté následovala krátká zdravice. A 
následně historik Jan Pazderka hovořil o významu Jana Palacha, o jeho zkušenostech a o významu Jana 
Palacha pro dnešek. Následovala debata krajanů, právě krajanů a přátel České republiky s Janem Pazderkou. 
A v této chvíli, když jsem odcházel, tak zahajoval film Roberta Sedláčka Jan Palach. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Hm. Jaké ohlasy měl, nebo možná ještě má, Palachův čin ve Velké Británii? 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
Tak samozřejmě Británie je teď poměrně hodně ponořená do svých problémů. Ale nicméně je tady celá řada 
lidí, kteří vnímají ten význam Jana Palacha. Zejména jako člověka, který skutečně dal největší oběť v boji za 
demokracii, který chtěl vyburcovat spoluobčany k boji proti komformismu, vytrhnout je z letargie, a to je něco, co 
je platné i pro dnešek. A tak k tomu, zejména tedy specialisté a někteří další politici, kteří mají větší rozhled i do 
toho středoevropského prostoru, tak to vnímají. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak vy osobně vnímáte ten čin Jana Palacha, pane velvyslanče? 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
Pro mě to je skutečně významný symbol toho, že stojí za to bojovat proti projevům komformismu, nebát se, a 
prostě jsou momenty, kdy člověk musí jít až na tu hranici, a to si myslím, že Jan Palach ukázal. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Říká velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Libor Sečka. Děkuju 
vám. Na shledanou. 
 
Libor SEČKA, velvyslanec ČR ve Velké Británii 
-------------------- 
Na shledanou, děkuji. 
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Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Padesáté výročí úmrtí Jana Palacha si chtějí připomenout také v italské Veroně. Večer tam má začít koncert 
skupin, které si podle listu La Republika oblíbili hlavně italští neofašisté. Akce se koná pod záštitou veronských 
úřadů, což se nelíbí české diplomacii, a protestovali proti tomu také studenti filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, kde Palach studoval. Momentálně není jasné, kde se koncert bude konat, protože původně domluvený 
zábavní park pořadatelům smlouvu zrušil, a to z bezpečnostních důvodů. Mým hostem je Jan Charvát, politolog 
z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zaměřením na politický extrémismus. Dobrý den. 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Co se vlastně o té samotné akci ví, kdo vlastně za ní stojí? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Za ní stojí vlastně celá řada skupin italských toho neofašistického nacionalistického charakteru, které si Jana 
Palacha připomínají poměrně dlouho. To je věc, která pro nás může být trošičku zvláštní a ne úplně jako 
typická, protože my ho chápeme v úplně jiném kontextu. Ale pro italské fašisty on je opravdu jako velkým jaksi 
symbolem. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ale z jakého důvodu? Pátral jste po tom? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Ten důvod je poměrně jako zřetelný. A je to dobré možná jaksi říct, aby si lidé uvědomili, že samozřejmě ty 
historické události, které se odehrály, je možné interpretovat mnoha různými způsoby. My jsme si zvykli 
interpretovat Jana Palacha tak, jak zaznělo v tom předcházejícím, to znamená jako člověka, který bojoval za 
demokracii. Pro italské fašisty on je ale primárně antikomunistou, jakým, kdo bojoval proti komunismu jaksi až 
na hranu svého vlastního života, a zároveň je pro něj velice důležitý moment toho, že se sebeobětoval, protože 
sebeobětování je jednou z věcí, která velice silně rezonuje ve fašistické i nacistické ideologii. Ty obě ty ideologie 
v tomhle jsou si velmi podobné, jaksi chtějí po svých přívržencích přesně tohle, aby zemřeli za určitou myšlenku. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Mělo by to třeba změnit i touto optikou, kterou vy mluvíte, naše chápání Jana Palacha? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Já si myslím, že ne, protože tohle já bych, přiznám se, jako chápal tenhle ten fašistický způsob jako velmi 
výraznou dezinterpretaci, jo... 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Aha, to jsem ráda, že to říkáte, že nám to objasňujete. Takže oni to dezin.... Oni špatně chápou to, co udělal Jan 
Palach. 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Špatně chápou... Takhle, já, tohle závisí samozřejmě na tom, jak se chcete prostě... Já jinými slovy říkám, že 
záleží na tom, jak se chcete na určité věci dívat. My jsme si zvykli na ně dívat tímhle způsobem a domnívám se, 
že poměrně historicky správně byl cílem Jana Palacha boj za demokracii, což je věc, která by pro italské fašisty 
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nebyla jaksi tím, nebo jakékoliv jiné fašisty samozřejmě, tím, k čemu by se chtěli hlásit, protože demokracie není 
to, za co oni bojují. Ale oni zdůrazňují ten rozměr jaksi antikomunismu, který my samozřejmě chápeme, ale 
chápeme ho přesně v kontextu boje za demokracii. Oni ho chápou jako samostatnou záležitost, prostě 
antikomunismus je jeden z klíčových momentů samozřejmě jaksi fašismu jako takového, takže proto ho vnímá 
jako "svou postavu" v uvozovkách. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Proč se ta akce koná právě ve Veroně? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Tam existuje dlouhodobá jaksi tradice obecně. Já bych asi měl říct, že v Itálii existuje úplně jiný pohled na 
fašismus než v celém zbytku jaksi Evropy. Od konce 2. světové války se italský postfašismus měl možnost 
vyvíjet, zatímco na všech ostatních místech, počínaje Německem, probíhaly záležitosti v Německu denacifikace, 
na mnoha jiných místech v Evropě standardně byly postfašistické strany zakazovány, nebo nějakým způsobem 
eliminovány. V Itálii ne, v Itálii byla velmi silná komunistická strana, existovala obava z toho, že by jaksi vítězství 
komunistů mohlo přivést Itálii do toho komunistického tábora. A díky tomu jaksi se přimhuřovali oči před jaksi 
postfašistickou stranou, která tam vznikla poměrně velmi záhy po 2. světové válce, Movimento Sociale Italiano, 
které se stalo takovou nejsilnější, nejvýznamnější evropskou postfašistickou stranou. Do jejího čela se později 
dostala Alessandra Mussolini, vnučka Benita Mussoliniho, a v roce 92, respektive 93, v době, kdy proběhla Itálií 
vlastně proměna stranického systému, tak se tahle ta postfašistická strana proměnila na /Alenca Nacionale/ pod 
vedením /nesrozumitelné Finiho/, která byla součástí jaksi vládní koalice. To znamená, italský fašismus je 
zakořeněný v tom politickém systému velmi pevně. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Rozumím, a Verona, to napojení, je to nějaká bašta ještě zvlášť tohoto hnutí nebo ne? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Tam je celá řada různých míst, které jsou jaksi s tím fašismem dlouhodobě propojený. Verona patří mezi ně, 
včetně toho, že tam existujou velmi silné třeba napojení na hooliganské skupiny jaksi fotbalové, kde ten 
fašismus velmi silně v Itálii rezonuje. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A jak vlastně významní jsou dnes neofašisté v rámci celé Itálie? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Jak jsem říkal, ten proud jako takový je v Itálii vlastně vnímán trochu jiným způsobem než ve zbytku Evropy... 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
To jsem pochopila, to znamená... Pardon, že vám do toho skočím, pane Charváte, to znamená, že některé věci, 
které třeba by se v Německu v žádném případě nemohly říct, vyslovit, protože už by to mohlo zavánět trestním 
činem, tak třeba v Itálii to jde? 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Přesně tak. Ono nejde jenom o to říct, vyslovit, v Itálii poměrně často narazíte na fotografie jaksi ať už z fotbalu, 
anebo prostě z politických setkání, kde budou stát lidé se zdviženými pravicemi jaksi, což by ve většině zemí 
evropských byl jako velký problém, nejenom v Německu, v Itálii to skutečně jako problém není. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A mluvíme o tisícovkách, nebo statisícovkách lidí? Jenom ještě v tipu... 
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Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Mluvili bychom asi spíš o desetitisících, mluvili bychom o celé řadě, nebo o několika různých politických 
stranách a uskupeních, tady se nejčastěji asi mluví o /kasaponk/, který je spojené právě vlastně i s tímhle tím 
koncertem, aspoň částečně, a které samo o sobě není úspěšné v politice, taky se pokusilo jaksi vstoupit do 
volebního klání před několika lety a úspěšné úplně nebylo, ale poměrně se mu daří prosazovat některý témata v 
rámci řekněme mládeže, je na ně napojené Blocco Studentesco, což je vlastně studentská organizace poměrně 
velmi silná a velmi radikální, spojená s celou řadou řekněme jaksi velmi razantních agresivních vystoupení jaksi 
pouličního charakteru. 
 
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Říká Jan Charvát, politolog z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zaměřením na politický 
extrémismus. Mockrát děkuju, na shledanou. 
 
Jan CHARVÁT, politolog 
-------------------- 
Na shledanou. 
 

Výročí vyhlášení nezávislosti Irské republiky 
20.1.2019    ČRo Plus    str. 03    17:10 Den podle… 

             

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Zítra uplyne sto let od vyhlášení nezávislé Irské republiky a založení tamního parlamentu, skutečnou nezávislost 
si ale ještě Irsko muselo v letech 1990 až 2021 vybojovat ve válce s Británií. Nejen o okolnostech vzniku 
samostatného Irska ale také o tom, jak život jeho obyvatel poznamená brexit, budu  mluvit se Zuzanou 
Kasákovou z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Můžete, prosím, 
nejdřív připomenout, co přesně se událo toho 21. ledna 1919 v Dublinu a jaké to mělo důsledky? 
 
Zuzana KASÁKOVÁ, katedra evropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
-------------------- 
Jak jste již sama řekla, tak se sešel poprvé vlastně první irský parlament a to na základě toho, že vítězná strana, 
která vzešla ze všeobecných voleb v Irsku Shin Fein, která prosazovala nezávislost Irska na Velké Británii, tak 
se rozhodla, že její poslanci nepůjdou si sednout do britského parlamentu v Londýně, ale vytvoří se vlastní 
parlament. A tak se i tak stalo. Tedy toho 21. ledna 1919, a přitom vyhlásili nezávislou Irskou republiku, vyhlásili 
ústavu a rozhodli se, že vytvoří paralelní struktury vůči britské vládě. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A za jakých okolností pak došlo k občanské válce? 
 
Zuzana KASÁKOVÁ, katedra evropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
-------------------- 
Bylo to z toho důvodu, že vlastně Britové si to nechtěli nechat samozřejmě líbit. Nelíbilo se jim ten postoj této 
stran a vlastně celá ta situace, protože jsme měli konec první světové války a rozhodli se, že tam pošlou armádu 
a vojenské akce a snažili se tedy bojovat nebo připoutat si to Irsko silou, protože odmítali to, aby vlastně Irsko 
jako takové mělo nezávislost. Protože ještě před první světovou válkou bylo přijat v britském parlamentu zákon, 
který umožňoval autonomii pro Irsko, kterou zase odmítali poslanci za Severní Irsko, takže ta situace tam byla 
komplikovaná. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
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Vztahy mezi Irskem a Severním Irskem, které zůstalo součástí spojeného království, poznamenaly také mnohé 
útoky, už známe poměrně ty moderní dějiny, které prvky nebo které body z té druhé poloviny 20. století byste 
zdůraznila vy? 
 
Zuzana KASÁKOVÁ, katedra evropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
-------------------- 
Myslíte na cestě toho vztahu Irska a Velkou Británií? 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Přesně tak, na cestě vlastně k velkopáteční mírové dohodě. Tak vlastně důležitá situace byla, myslím si, to 
rozdělení tedy Irska a zvlášť vývoj později v Irské republice, Severním Irsku a vývoj v Severním Irsku 
poznamenávaly vlastně útoky proti britské vládě, zejména ze strany katolíků, kteří nesouhlasili s tím, že zůstali 
pod správou spojeného království a tam důležitou roli nebo důležité body byly po té druhé světové válce. Určitě 
70. léta zejména vlastně můžeme říci, vyústění takových těch nepokojů takzvanou krvavou nedělí, na počátku 
70. let, kdy byla ukončena autonomie Severnímu Irsku a Severní Irsko se dostalo pod správu Londýna a to 
vedlo k tomu, že byly zahájeny i rozhovory mezi irskou vládou a britskou vládou, které se vedly v 70. letech a 
zmínit můžeme také v polovině 80. let dohodu mezi irským premiérem  a irskou premiérkou Margaret 
Thatcherovou, kde se nastolily otázky, jakým způsobem postupovat, aby se dosáhlo mírového uspořádání, 
mírového uspořádání v Severním Irsku a důležitou roli k té velkopáteční dohodě sehrál určitě George Major, 
který vlastně považoval vyřešení konfliktu v Severním Irsku za důležitou součást své vnitřní politiky, a 
výsledkem těch jeho kroků můžeme říci hodně odpracoval pro Tonyho Blaira, který na toto navázal a vedlo to k 
té Velkopáteční dohodě, která je vnímána jako opravdu důležitý mezník mírového procesu v Severním Irsku a 
nastolení spolupráce mezi Severním Irskem a Irskou republikou, a to na jednotlivých úrovních vlády a i mezi 
obyvatelstvem. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A teď jsme tedy ve fázi příprav na brexit. Jak jsme se o tom zmínili v předchozím rozhovoru. Jak citlivé téma je 
to i pro obyvatele Irska, respektive jak oni vnímají znovu tu rozkolísanou situaci na hranici se Severním Irskem? 
 
Zuzana KASÁKOVÁ, katedra evropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
-------------------- 
Já si myslím, že je to citlivé téma pro všechny. Samozřejmě nejvíc je to citlivé pro ty, kteří tu severoirskou 
hranici využívají pro vlastně dojíždění  za prací. Je to vlastně několik desítek tisíc, kdo přechází tu hranic, takže 
je to téma opravdu velmi citlivé, jak už jsem naznačila, ta velkopáteční dohoda právě umožnila, aby ta hranice 
se více otevřela a byla vnímána jako jakýsi symbol toho míru mezi Irskou republikou a Severním Irskem, že už 
to není tak striktně odděleno a koná se tam neuvěřitelné množství akcí, které mělo přibližovat právě život 
obyvatel v Severním Irsku a v Irské republice, takže já se domnívám že je to velmi citlivá otázka pro obě strany 
v současné chvíli. 
 
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Říká Zuzana Kasáková z katedry evropských studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za 
rozhovor. Na shledanou. 
 
Zuzana KASÁKOVÁ, katedra evropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
-------------------- 
Děkuji na shledanou. 
 

Rozhovor: Jak lze odvahu a vlastenectví prokázat i pod košem 
20.1.2019    flowee.cz    str. 00     

    Markéta Pánková         

S Jiřím Závozdou, scénáristou filmu Zlatý podraz, o českých basketbalistech, o historii, současnosti a o 
vlastenectví 
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Film Zlatý podraz, který měl premiéru v říjnu loňského roku, představuje neznámou historii československého 
basketbalového týmu mezi lety 1938–1951 a zároveň se prolíná s osudem samotné republiky ve zlomových 
okamžicích podpisu Mnichovské dohody, okupace nacisty nebo nástupem komunismu.  
 Na scénáři k filmu se Jiří Závozda podílel s novinářem Jakubem Bažantem a scénáristkou Kristinou 
Nedvědovou. S polečně s Jakubem Bažantem je také autorem knižní předlohy k filmu nazvané Nebáli se své 
odvahy: Československý basketbal v příbězích a faktech (2014). Právě novináře a pedagoga Jiřího Závozdy 
jsme se ptali na film, na knihu i na českou historii, která se ke sportu váže.  
 Jako autoři tvrdíte, že film vychází z reálných událostí. Opravdu musel československý basketbalový 
tým složit závazek komunistům, ve kterém bylo uvedeno, že nevyhrají nad SSSR a zároveň do svého týmu 
přijmou dva dělníky?  
 Ano, ten závazek skutečně fyzicky existuje. My máme dokonce jeho originál a v knize, kterou jsme 
napsali, najdete i jeho reprodukci. Je to skutečně napsané až absurdně, jako: „Budeme skákat výš“ a podobně.  
 I když stojíme před etickými problémy a před důležitými rozhodnutími, nestojíme před tak fatálními 
rozhodnutími jako ti lidé, kteří prožili nejlepší roky svého života v diktaturách.  
 Člověk, který to opravdu podepsal, to byla trochu jiná postava než ve filmu. A napsal to tak chytře, že se 
vlastně slibu komunistické straně vyhnul. Ty dva dělníky do týmu skutečně přijali. Kuriózní je ale to, že ani jeden 
z nich nebyl ve skutečnosti dělník. Jeden z nich byl vysokoškolák, který předtím hrál basket a byl v těch letech 
hodně angažovaný v církvi, takže musel přestat studovat a šel pracovat do továrny. Dokonce se tam i modlil.  
 V čem se film liší od toho, co se tehdy skutečně stalo?  
 Největší rozdíl je asi v tom, že jsme některé skutečné hráče sloučili ve filmu do jednoho charakteru. 
Jedna postava se tak skládá třeba ze tří skutečných lidí. Platí to i o hlavním hrdinovi Frantovi. Jména všech 
postav jsme změnili, až na postavu trenéra Valenty.  
 Filmem probíhá jako červená nit motiv boje proti zvůli. Opakuje se to dnes v různých obměnách ať už 
protesty Černých panterů v šedesátých letech, nebo současné hnutí Black Lives Matter...  
 Snažili jsme se vyjádřit, že vlastně v každé době můžete nějakým způsobem prokázat hrdinství, a také, 
že každá doba svoje hrdiny potřebuje. Kvůli tomu jsme podle filmu udělali i komiks pro děti, kde jsme právě 
tohle poselství chtěli vyjádřit.  
 Chtěli jsme také říct, že máme my a naše děti štěstí, protože i když stojíme před etickými problémy a 
před důležitými otázkami, nestojíme před tak fatálními rozhodnutími jako ti lidé, kteří prožili vlastně nejlepší roky 
svého života v diktaturách.  
 O čem vlastně hlavně Zlatý podraz je? O vlastenectví, sportu, lásce, politice?  
 Myslím si, že o vlastenectví. V té době nebyl sport prostředkem k zajištění na celý život. Tým jel po 
válce reprezentovat svou zemi, která prošla od roku 1938 velkou zkouškou. To vítězství pro ně bylo téměř jako 
zázrak. Dneska to takhle není, sport je především byznys.  
 Když se točily scény přímo s basketbalovými zápasy, používali jste „doublery“?  
 Herci museli umět basketbal doopravdy. Snažili jsme se jim usnadnit scény tak, že jsme udělali 
choreografii zápasu, ve které se herci pohybovali. Navíc o střih se starala střihačka, která hrála basket. Pokud 
vypadali herci „nebasketbalově“, vše včas ustřihla.  
 Jak se liší tehdejší basket od toho dnešního?  
 Současný basket je určitě rychlejší, hráči víc skáčou, jsou fyzicky jinde než dříve. Pokud jde čistě o 
techniku, tak hráči ve čtyřicátých nebo padesátých letech byli stejně šikovní jako dnes. V té době se také hrálo s 
horšími míči, jejich repliky jsme nechali speciálně vyrobit.  
 ngn 3837  
 Na filmu se podíleli i studenti a pedagogové Metropolitní univerzity Praha. Vlevo pedagog a bývalý 
zpravodaj ČT Roman Bradáč, vpravo Jiří Závozda  
 V záběrech, kde se nehraje, jsou vyrobené míče, jinak jsme používaly míče současné, které jsou jenom 
nabarvené tak, že vypadají jako staré. Další rozdíl je, že v padesátých letech se mohlo driblovat jenom seshora, 
teď můžete míč překlápět. Tím ho daleko líp ovládáte a vypadá to efektně.  
 Jaký vztah k basketbalu máte vy osobně?  
 Pro mě je to víc než jenom hra, pro mě je to víceméně náboženství. Basket hraju odmalička. V mém 
mládí byl basket spjatý se snem o Americe, tam se vždycky hrálo nejlépe. Hrál jsem ještě na vojně v Dukle, pak 
jsem se zranil a neměl jsem touhu vracet se k basketu profesionálně. Tak jsem v třiadvaceti ukončil kariéru 
teprve před vrcholem, ale nelitoval jsem toho.  
 Ve filmu československý basketbalový tým přísahá před každým zápasem na malou vyřezávanou 
skříňku s nápisem „Nebojíme se své odvahy“, od které je odvozen i název vaší knihy. Skříňka i ve skutečnosti 
sloužila ke stejnému účelu jako ve filmu. Jak to ale bylo s jejím obsahem? Byla v ní skutečně hlína z pankrácké 
věznice, kde zemřel trenér Valenta?  
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 Ano, ta hlína v ní skutečně byla. Existuje větší truhla a potom malá, vámi zmiňovaná krabička s hlínou. 
Ta byla obvázaná trikolorou a byla celou dobu, co jsme psali knihu, ztracená. Až když jsme knihu dopsali, tak 
jsme krabičku objevili u manželky jednoho z hráčů.  
 Trenér Valenta se proti zdi rozeběhl poté, co mu nacisté zastřelili rodiče přímo před ním na dvoře 
věznice.  
 Stalo se ale to, že krabičku poté, co jsme si ji vyfotili a s paní jsme domluvili, že se jednoho dne umístí 
do basketbalové síně slávy, ukradli. Potom jsme dokonce přes předsedu České basketbalové federace pana 
Janstu vypsali odměnu. Krabička tedy teď neexistuje. Existuje pouze fotografie a replika, která byla vyrobená 
pro film.  
 Je scéna, kdy se trenér Valenta raději rozeběhne proti zdi, než by se nechal dál vyslýchat nacisty, 
založená na skutečnosti? Jak to s ním dopadlo?  
 Ano, nejenom jméno trenéra Valenty, ale právě i jeho osud jsme ve filmu nechali podle skutečnosti. 
Trenér Valenta se proti zdi rozeběhl poté, co mu nacisté zastřelili rodiče přímo před ním na dvoře věznice. Sice 
se nezabil, nebyl ale schopen výpovědi, takže ho poté převezli a popravili. Bylo mu tehdy pouze třiatřicet, neměl 
ani vlastní rodinu. Údajně má nějaké příbuzné v zahraničí, ty se nám ale nepodařilo vypátrat.  
 Hlavní hrdina filmu Franta si v jedné scéně lepí při zápasu obnošené boty lepicí páskou. Jak vypadaly 
skutečné poměry tehdejšího československého basketbalového týmu mezi lety 1938–1951?  
 Peníze na mistrovství Evropy tým sháněl velmi těžko. Ve filmu jsme trochu spojili události. Je uvedeno, 
že tým jede na základě půjčky tatínka jednoho hráče. Bylo to ale tak, že oni nejprve mistrovství Evropy vyhráli. 
Na základě toho se příští rok mohlo hrát mistrovství Evropy v Praze.  
 Jiří Závozda (60)  
 Český novinář a vysokoškolský pedagog, v letech 2011 až 2017 člen Rady České televize. Vystudoval 
Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako zástupce šéfredaktora Lidových novin, později 
vedl reportérské oddělení Mladé fronty DNES. Od roku 2001 do srpna 2007 působil jako šéf zpravodajství 
televize Prima, později se vrátil do Lidových novin, kde byl šéfeditorem. Pracoval také jako hlavní editor 
časopisu Reader's Digest Výběr. V současnosti se věnuje lektorské činnosti, mediálnímu poradenství a školení. 
Přednáší na Katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na pražské 
Metropolitní univerzitě. (zdroj: Wikipedie)  
 Tým ale neměl peníze, aby ho mohl pořádat. A tak tatínek jednoho z hráčů dal do zástavy dům na 
Staromáku a z peněz, které si půjčil od banky, mistrovství Evropy zaplatil. To bylo relativně úspěšné a chodilo 
na něj hodně diváků, peníze se jim vrátily a o dům nepřišli. Peníze si ale hráči vypůjčovali i na první cestu. 
Dresy si sami šili nebo pomáhaly maminky hráčů.  
 Ivan Mrázek, jehož ve filmu ztvárnil Jan Mansfeld, je jediným žijícím členem tehdejšího basketbalového 
týmu, který vyhrál mistrovství Evropy v roce 1946. Jaký je jeho názor na film a filmové ztvárnění jeho osoby?  
 My jsme s panem Mrázkem v průběhu natáčení hodně spolupracovali. Dokonce jsme mu volali jednou 
přímo z placu, protože jsme si nebyli jistí průběhem událostí ve scéně, kdy tým jede vlakem na mistrovství. Pan 
Mrázek byl i na speciální premiéře v Obecním domě, kde dostal státní vyznamenání od zástupce Senátu.  
 Film se mu hrozně líbil a byl dojatý přijetím, které se mu dostalo od celkem patnácti set lidí v sále. 
Všichni stáli a tleskali mu. Pokud jde přímo o jeho filmovou podobu, přijal ji dobře. Říkal nám ale, že jediný on z 
celého týmu nekouřil, nepil a všechno dělal v té době jenom pro basket. A přitom ve filmu jeho postava chodí za 
děvčaty nejvíc.  
 Ve filmu je historie vyobrazena tak, že nacismus československý basketbalový tým sjednotil, naopak 
nástup komunismu do něj zarazil klín rozepře. Bylo to tak i ve skutečnosti?  
 Ano, na to jsme právě také chtěli poukázat. První diktatura, tedy nacismus, všechny v týmu proti 
společnému nepříteli spojil, zatímco v době komunismu je to i trochu rozdělilo. Najednou ty životní volby nebyly 
chvílemi tak osudové a zlomové, například podepsat nebo nepodepsat a jaký závazek, udělat tohle nebo 
neudělat. Až teprve poté, když po někom chtěli, aby se stal udavačem, tak to už pro toho dotyčného bylo třeba 
to, co nesnesl a tu hranici nedokázal překročit.  
 foto: BUC-FILM, Patrik Nguyen, Falcon, zdroj: Zlatý podraz  
   
  
 
URL| https://www.flowee.cz/civilizace/5705-rozhovor-jak-lze-odvahu-a-vlastenectvi-prokazat-i-pod-kosem 
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Posledních deset let v hotelnictví bylo hodně o internetu. Dalších deset let bude o technologických inovacích, o 
umělé inteligenci, o robotizaci procesů. V rozhovoru pro server Roklen24 to říká Gorjan Lazarov, ředitel OREA 
Hotels & Resorts. To, co se dnes stane v hotelu, se hned objeví na internetu. Hodnocení na portálech a 
sociálních sítích jsou hodně relevantní, dodává.  
 Robot Pepper už je nějaký čas v provozu v hotelu Pyramida. Jaké jsou ohlasy?  
 Je to určitě obrovská atrakce. Hosté ho mají rádi, zkouší ho, povídají si s ním. Děti ho mají rády. Máme 
hodně lokální klientely, která využívá náš bazén. Je vidět, že se opakovaně těší, až se s robotem potkají. Zatím 
to je o základních informacích o hotelu. Určitě to chceme rozšířit o informace o okolí. Abychom v další fázi měli 
nějakou appku, která umožní třeba zarezervovat restaurace nebo něco podobného. Potom to dostat do 
Peppera, nebo vůbec prostě zdigitalizovat celý proces na check-in. Budoucnost je taková, že nám technologie 
umožní minimalizovat věci, které dnes dělá recepce a umožní nám soustředit se na hosta.  
 Pepper je pilot, ale do budoucna by měl být ve všech hotelech. Chceme nejprve zapracovat na interface 
a potom rozšiřovat dostupnost.  
 Kolik vlastně stojí Pepper?  
 Hodně. Ale, když se podíváte, jak hosté reagují, tak nelituji ani eura. Je to něco, co v hotelech nikdo 
nemá a co nám umožní pracovat na poskytování lepších služeb pro hosty  
 Zrovna teď byla v hotelu poměrně velká fronta zákazníků na check-in. Zvládli by to roboti, kolik by jich 
muselo být?  
 Nemůže to být jenom o robotech. Dnes se roboti používají i při úklidu pokoje nebo na room service. 
Robot třeba donese něco na pokoj. V případě check-in jde o to, dostat se do pokoje bez klíče. Tedy nahrát si 
svoje osobní údaje, které dnes musíme registrovat na recepci, do telefonu. A potom udělat nějaký interface, 
který vše převede do našeho systému. Tím pádem dostanete mobilní klíč a nemusíte čekat ve frontě. To bude 
jedna skupina zákazníků, která je víc technicky zdatná a je nejloajálnější. S ní chceme mít vztah, komunikovat 
přes aplikaci, přes nějakou platformu. V rámci pobytu nabízet výhodné nabídky.  
 Jsou to jasné věkové kategorie? Jak je to třeba v zahraničí?  
 Víc technicky zdatní jsou určitě mladí lidé. Na druhou stranu je zajímavé, že dnes je počítač i telefon 
běžná záležitost. Myslím, že v hotelnictví se stane to samé, co se stalo v letectví. Když půjdete na letiště, tak při 
chek-in pomalu nepotkáte člověka. Máte self check-in kiosky.  
 Záleží na vaší preferenci. Vždy budou tři volby – úplná automatizace, semi-automatizace, kde by jako 
interface nastoupil robot, a třetí je dnešní forma, kterou budou někteří hosté preferovat. My chceme být mezi 
prvními, kdo se bude technologicky vyvíjet. Může to být konkurenční výhoda v několika dalších letech.  
 Říkal jsem to, už když jsem představoval Peppera. Empatie a emoce mašina nenahradí. V momentě, 
kdy můžeme používat silné stránky lidí, kteří jsou však dnes často otrávení, že musí dělat rutinní věci, proto se 
občas zapomenou na hosty například usmát. Máte frontu jako třeba dnes a pak není zákaznická zkušenost 
dobrá. To je to, co chceme eliminovat. Hlavně si myslím, že v hotelech potřebujete efektivitu. Jedna věc je 
„leisure“ klientela, která přijede do města, má víc času, chce se s někým pobavit. A tam ten Pepper hraje roli. 
Pak je ale požadavek konferenční klientely. Přijel jsem na konferenci a chci co nejefektivnější check-in a check-
out proces. Konference je těžká v tom, že lidé vždy přijdou a odejdou ve stejný čas, ve stejný čas jdou na 
snídani a sprchují se. To je něco, s čím musí každý hotel počítat. A technologie umožní, aby lidé byli mnohem 
spokojenější.  
 Které hotely Vašeho řetězce jsou nejvíc orientovány na klientelu konferencí?  
 Pyramida v Praze a Voroněž v Brně. To jsou konferenční hotely. Určitě máme konkurenční výhodu, že 
máme hotely na horách. Ve Špindlerově Mlýně, v Harrachově a na Šumavě. Máme hotely na unikátních 
místech, mají zajímavé kapacity. Začíná to být pro firmy zajímavé.  
 Tedy, že mají zájem nejen o Prahu a Brno?  
 Ano, přesně.  
 Jak dlouho tento trend trvá?  
 Je to tak pět, deset let.  
 Jak velkou kapacitu mají hotely Pyramida a Voroněž?  
 Tady v Pyramidě je 400 míst. Ve Voroněži je 500 míst, tamní sál je největší v regionu. Kapacity v 
Harrachově a ve Špindlerově Mlýně jsou také poměrně velké. Dají se tam dělat velké firemní akce. Firmy to 
využívají na teambuildingy, na školení, různé kick-offy.  
 Je v tom sezónnost?  
 Ano. Podzim a jaro. To jsou typická kongresová období.  
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 A v případě „leisure“ klientely? Jsou tam rozdíly?  
 Je rozdíl mezi hotelem a dobře provozovaným hotelem, protože v momentě, kdy máte lokalitu, a lokalita 
je v hotelnictví vždy klíčová, tak ta sezona je víceméně plná. Poptávka je a je otázka za jakou cenu prodáte a 
jakým způsobem to namixujete. Rozdíl vždy udělá minulá sezona. Chceme, abychom mezi hotely poskytovali 
zážitek. Aby lidé, kteří dnes přijedou do Špindlerova Mlýna, za rok přijeli zase třeba do Harrachova a potom na 
Šumavu.  
 Máte dva typy klientů. Jedna skupina, velmi loajální v dané lokalitě říká "Děláme to tady a prostě 
chceme být tady, je to naše tradice". Potom ale máte firmy, které řeknou: „Super, akce povedená. Ale příští rok 
chceme něco nového.“ A v tom je výhoda řetězce, kde můžeme zaprvé něco nabídnout a zadruhé dodržet i 
konzistenci, takže budou spokojeni i další rok.  
 Jak to poznáte?  
 Dnes je to jednoduché. To, co se stane v hotelu, v hotelu nezůstane, ale objeví se na internetu. 
Hodnocení na portálech a sociálních sítích už jsou hodně relevantní. Před dvěma roky jsme udělali velkou 
změnu, všechny interní cíle v OREA se soustředí na zákaznickou spokojenost. Je to jednoduchý model, šťastný 
zaměstnanec dělá šťastného hosta. Šťastný host produkuje šťastného majitele. Máme 650 tisíc hostů ročně. 
Praha je a bude atraktivní destinace a „source market“ bude cizina. Máme hodně velké procento české klientely, 
která využívá naše rezorty. Jestli je to byznysová klientela, je to byznysový koncept. Druhá skupina jsou rodiny s 
dětmi. Udělali jsme obrovský posun v tom, že celoročně nabízíme animační program, a to každý víkend. Během 
prázdnin je to každý den. Spustili jsme maskota lišku Elišku, kterou mají děti rády. Spíš se zaměřujeme na to, 
abychom zvýšili podíl loajálních zákazníků.  
 Pokud by mě zajímala obsazenost, máte čísla za celý řetězec?  
 Obsazenost je různá. Za celý řetězec kolem 70 procent.  
 Jak se podle Vás hotelnictví za posledních deset let proměnilo? Jaké byly největší změny?  
 Posledních deset let bylo hodně o internetu. Tento fenomén nám přidal provozní tlak na to, že zkratky 
neexistují. Fakt se musíte, aspoň já tomu věřím, zaměřovat na další vztah s klientem než na nějakou transakční 
záležitost. Cokoli se stane špatného, skončí na internetu a ovlivní to váš byznys. Pokud děláte dobrou práci, pak 
je to na internetu také. Dnes lidé nemají čas, chtějí vidět, že když mají jet na víkend, tak nechtějí být nepříjemně 
překvapeni. Chtějí vědět, že se o ně někdo postará.  
 Hotel, to je živý organismus. Nikdo nezaručuje neturbulentní let. Internet na jednu stranu tlačí na provoz 
a na provozní náklady, ale také ovlivňuje poptávku, protože hodně zvýšil transparentnost cenové politiky. To 
jsou veřejně dostupné informace. I dnes, když se podíváte na Prahu, tak máte hotely, jež mají rekordní čísla. A 
máte dublovanou kapacitu, protože máte AirBnb, což je nová platforma. To je na jednu stranu obrovský počet 
pokojů, které se v metropoli pronajímají. Na tu druhou, kdyby nebyl internet, tak bychom pokoje nemohli 
distribuovat ven. Posledních deset let bylo v hotelnictví jednoznačně o internetu. Myslím, že dalších deset bude 
o technologických inovacích, o umělé inteligenci, o robotizaci procesů.  
 Co gastronomie v hotelnictví?  
 Také se velmi vyvinula. Od toho, aby bylo jídla hlavně hodně, abych přišel do hotelu a neměl hlad, lidé 
daleko víc čekají zážitek. Čekají lokální potraviny, poctivost. Čekají, že si dají něco typického a někdo jim k tomu 
něco řekne.  
 Máte třeba zkušenost se zahraničními turisty? Chtějí typická česká jídla? Hodně práce každopádně 
udělal Zdeněk Pohlreich a řada dalších nejen v televizních pořadech. Jaký je Váš názor?  
 On udělal hodně lokálně pro to, aby se zvedlo povědomí, co vlastně jíme. Aby lidé rozdělovali jídlo a 
jídlo. Aby byli schopni si připlatit za kvalitnější suroviny. A aby byli schopni si připlatit za gastronomický zážitek v 
restauraci, protože už to není jen komodita. Pohlreich měl obrovský dopad na českou gastronomii. Když vezmu 
cizince, tak myslím, že není člověk, který nechce zkusit českou kuchyni. Docela jim to chutná. Feedback je, že 
to není úplně nejlehčí večer, ale posun je to obrovský.  
 Můžete zmínit investice do hotelů? Na jaké z nich se chcete zaměřit? Připravujete nějaké větší projekty?  
 Začali jsme s Pyramidou a během prvního čtvrtletí bychom měli tento projekt dokončit. Zbývá nám 
předělat 50 pokojů, které jsou nejexkluzivnější, které jsou v osmém a devátém patře a mají výhled na Pražský 
hrad. A také předělat restauraci.  
 Pak děláme celkovou rekonstrukci hotelu Horizont na Šumavě. V dubnu chceme začít rekonstruovat 
hotel Horal ve Špindlerově Mlýně. Během příštího roku by měla začít celková rekonstrukce hotelu Voroněž v 
Brně. Mezitím připravujeme projekty na rekonstrukci hotelu Bohemia v Mariánských Lázních, Devět Skal na 
Vysočině a Saint Antoin. Je možné, že se to bude realizovat postupně jako Pyramida. Myslím si ale, že do roku 
2021 by mělo být celé portfolio refreshované.  
 Jak se Vašeho byznysu dotklo AirBnB a sdílená ekonomika tady v ČR?  
 Je to a´la internet. Je to určitě další možnost pro hosty, aby si vybrali způsob ubytování. Myslím si, že to 
vyvíjí správný konkurenční tlak, abychom jenom neseděli a dělali pro hosty ještě něco navíc a abychom se 
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odlišili. Dopad, co se týče počtu pokojů k pronájmu v městě, se asi zdvojnásobil. Ale je vidět, že technologie 
přináší i zvýšenou poptávku. Nemůžu říct, že se to projevuje negativně. Je to jiný segment.  
 Jako hoteliér nemám na AirBnb negativní názor. Je to inovace, která přišla, a nemyslím si, že můžeme 
udělat něco, jak tomu zabránit. Na místě jsou debaty majitelů bytů, kteří oprávněně říkají: „Oukej, koupil jsme si 
20milionový byt na Praze 1 a každý den mám jiného souseda.“ Když mám jednoho souseda tak očekávám, že 
třeba jednou za rok uspořádá nějakou oslavu, možná mě ještě pozve, a dáme si spolu pár drinků. Ale když 
každý den přijde někdo, kdo oslavuje a ruší mé soukromí, tak s tím mám problém z druhé strany. A to by se 
muselo řešit. Muselo by se řešit zdanění, což se děje. A potom všechny bezpečnostní normy, aby se, nedej 
Bože, něco nestalo.  
 Máte vyloženě nějaký oblíbený hotel z Vašeho řetězce?  
 Nevím, jestli je to správné říct. Znal jsem OREU již jako host, a to je i to, co mě do projektu nalákalo. 
Myslím si, že máme krásnou přírodu, krásnou zemi a hotely jsou na opravdu skvělých lokalitách. Jenom 
nějakým způsobem doladit servis na očekávání a doladit produkt na očekávání hosta v roce 2020. Hotely budou 
nadále úspěšně fungovat.  
 Je něco, v čem by mohl pomoci stát nebo samospráva? Třeba v Praze jsou problémy s parkováním. 
Kolik máte míst tady v Pyramidě?  
 Asi 150 míst.  
 Co trh práce? Pociťujete fluktuaci v době nízké zaměstnanosti?  
 Máme skoro minusovou zaměstnanost. Nám by pomohlo, kdybychom mohli najímat sezonní 
pracovníky. Tedy lidi, kteří se nechtějí úplně přestěhovat, ale být tady třeba tři čtyři měsíce za sezonu. Pak na 
dva měsíce odjet a zase tvrdě čtyři měsíce pracovat. To potřebují všechny mimopražské destinace, protože mají 
poptávku, která fluktuuje. Je to určitě ve zjednodušení procesu, abychom mohli přitahovat tyto zaměstnance.  
 Jinak dnes jsou zaměstnanci problém všude, v jakémkoliv oboru. Nemůžu říct, že máme problém najít 
zaměstnance, ale na druhou stranu považuji za úspěch a za změnu vnitřní OREA kultury i to, že na mnoha 
hotelích máme full stav. Lidé nefluktuují. Ukazuje to, že filozofie šťastný zaměstnanec – šťastný host - šťastný 
majitel může fungovat. Hodně jsme do zaměstnanců investovali.  
 A vyplácí se to?  
 Ano. Posunuli jsme se i v platech. V momentě, kdy chcete, aby lidé podávali nadprůměrný výkon, tak 
musíte mít nadprůměrné ohodnocení. Ale to není jediná motivace. OREA má super profesionály, kteří potřebují 
vědět, kdo je konkurent, kdo je soupeř, jak vypadá výhra. Každý chce jít do práce a vyhrávat, hrát za vítězný 
tým. A to je to, co děláme. Máme takový „fix the basics“ a další růstová fáze je růst značky. Myslím, že můžeme 
postavit českou značku, která má výborné standardy, čistotu, nadšené zaměstnance a něco, co se dá vyvážet 
ven z Česka.  
 Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a 
centrální redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SQawQ/hotelnictvi-se-meni-prijdou-inovace-umela-inteligence-i-roboti 
 

Encyklopedie českých nakladatelství 1946-2006 
21.1.2019    cbdb.cz    str. 00     

             

Autor encyklopedie, dlouholetý nakladatelský pracovník, který se problematikou zabývá i teoreticky na Fakultě 
sociálních věd UK, nabízí po stručném 
 
úvodu o nakladatelské praxi a peripetiích i trendech v době totality i po roce 1989 unikátní slovník, který 
zachycuje přibližně na 700 nakladatelství, která působila či působí na českém knižním trhu počínaje rokem 1945 
do současnosti. Vedle základních údajů (jméno, adresa, datum založení, majitelé, počet vydávaných publikací, 
základní ediční řady a podobně) u mnoha uvádí i kmenové autory, ilustrátory, grafiky a případně i nakladatelská 
loga. (Založil/a: Luci-ye )  
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URL| https://www.cbdb.cz/kniha-245156-encyklopedie-ceskych-nakladatelstvi-19462006 
 

Svědek holocaustu 
21.1.2019    Týden    str. 89    Nekrology 

    -jan-         

Jiří Brady (90)  
 
Rodák z Nového Města na Moravě, který prošel několika koncentračními a vyhlazovacími tábory. Válku sice 
přežil, ale rodiče a sestru mu zavraždili nacisté. Celý život proto podával svědectví o zrůdnosti holocaustu. 
Téměř 70 let strávil v Kanadě.  
 
Jiří Brady se narodil v židovské rodině, jež vlastnila malý krámek se smíšeným zbožím. Rodiče byli na počátku 
války deportováni do koncentračního tábora v Ravensbrücku a Jiřího a jeho o tři roky mladší sestru Hanu si k 
sobě vzal strýc Ludvík. V květnu 1942 ale museli odjet do terezínského ghetta. Po dvou letech nastoupil do 
transportu směr Osvětim a šel pracovat do pobočného tábora Gliwice. V roce 1945 se mu během pochodu smrti 
podařilo uprchnout. Až po válce Jiří zjistil, že jeho sestru Hanu poslali v Osvětimi rovnou do plynu. Současně se 
u svých příbuzných dozvěděl o smrti rodičů.  
V roce 1949 se rozhodl emigrovat a od roku 1951 žil v Kanadě. Po celém světě přednášel a podával svědectví o 
zrůdnosti nacismu během druhé světové války. Zároveň se angažoval v projektu Hanin kufřík, který vypráví 
příběh jeho sestry, jenž bývá často srovnáván s osudem Anne Frankové.  
 V roce 2016 byl navržen na státní vyznamenání. Prezident Miloš Zeman mu ho však neudělil, což 
vyvolalo jeho spor s tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem. Zemřel v Torontu 11. ledna.  
 
*** 
 
Rudolf Kučera (71) Politolog, vysokoškolský pedagog a disident, který v sedmdesátých letech působil v 
Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn za účast na pohřbu Jana Patočky. Až po roce 
1989 se mohl vrátit na akademickou půdu. Stanul také v čele katedry politologie na Fakultě sociálních věd UK 
v Praze. Zemřel 15. ledna.  
 
Miloš Fikejz (59) Filmový publicista, encyklopedista a fotograf, který portrétoval mimo jiné Leonarda DiCapria. Je 
autorem slovníku Filmoví herci současnosti: 640 profilů zahraničních herců. Napsal také několik stovek 
filmových hesel do rozsáhlých slovníků Všeobecná encyklopedie Diderot. Zemřel 15. ledna.  
 
Vladimír Puchalský (74) Bývalý přerovský primátor se ve městě začal angažovat v roce 2001, když se stal 
členem iniciativy, jež odmítala stavbu supermarketu. V roce 2006 založil hnutí Společně pro Přerov, za které byl 
zvolen do zastupitelstva. Zemřel 17. ledna.  
 
Foto autor| Foto: ČTK, archiv 
 

O pražské Jinonice roste zájem. Víme proč! 
21.1.2019    lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com    str. 00     

             

Pokud si pod pojmem Jinonice nepředstavíte nic víc než jen název stanice metra, je na čase to změnit! 
 
Jinonice je městská část Prahy 5 a částečně Prahy 13, která se nachází na levém břehu Vltavy a její součástí 
jsou také Butovice. Jinonice byla samostatná obec do roku 1922, kdy se stala okrajovou čtvrtí Prahy. Svůj 
ideální domov zde najdou ti, kteří mají rádi moderní bydlení s příměsí venkovského stylu a luxusní přírodu na 
dosah.  
 Věřily byste, že jste v Praze?  
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 Zdroj: Y&T Luxury Property  
 Bydlení blízko pražských přírodních krás  
 Jedná se převážně o vilovou čtvrť ležící v kopcovitém terénu. Nejznámější je stolová hora Vidoule (362 
m) a nedaleký Děvín (310 m). Na území Jinonic se nachází Prokopské údolí, které slibuje krásné výlety do 
přírody.  
 Nevýrazná čtvrť se slibnou budoucností  
 Jinonice se stejně jako jiné pražské čtvrti revitalizují, vznikají zde nové developerské projekty, je 
plánována výstavba náměstí a vybudování městského bulváru. Staré Jinonice s rybníkem by i v současné době 
připomínaly kdekterou malebnou českou vesničku nebýt moderních kancelářských budov tyčících se do výše v 
pozadí v přilehlých Nových Butovicích.  
 Luxusní byt Petrské náměstí 214  
 Zobrazit nemovitost  
 Jinonice mají zajímavou historii a přestože se nikdy nejednalo o velkou obec, právě naopak, mělo zde 
své sídlo schwarzenberské panství, a to na dnešním místním zámečku s přilehlými hospodářskými staveními. 
Ten se bude měnit doslova před očima, a to díky developerskému projektu Jinonický dvůr.  
 Jinonice překvapují množstvím vzdělávacích institutů  
 V Jinonicích je nová budova Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, 
která by měla být ještě rozšířena o nový kampus. Je zde základní škola i několik mateřských škol. V plánu je 
také vybudování nového sportovního stadionu. Poblíž ulice Radlická je několik středních škol a v Butovicích stojí 
základní škola waldorfská, kde se učí tzv. waldorfskou pedagogikou, známou a vyhledávanou po celém světě.  
 Do Jinonic jezdí městská hromadná doprava a také vlak z hlavního nádraží, který pokračuje dál na 
Rudnou u Prahy.  
 Sdílet / stát se fanouškem  
   
  
 
URL| https://www.lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com/o-prazske-jinonice-roste-zajem 
 

Úcta k mediální profesi se rozkládá 
21.1.2019    Marketing & Media    str. 14    Komentáře 

    TEREZA BÁČOVÁ         

Insider 
 
Začíná mi připadat nebezpečné, k jaké erozi respektu vůči profesím v české společnosti dochází. Ať už vědomě 
nebo nevědomě, zato úspěšně se u nás daří podrývat hodnotu kvalifikovanosti. Mně to přijde paradoxní. 
Odbornost je určitě jedna z těch hodnot, kterou bychom měli ve společnosti spíš podporovat a tužit než 
systematicky podkopávat. 
 Úctu vůči profesím nás aktuálně odnaučují přinejmenším dvě skutečnosti. Tou první jsou vrcholní 
představitelé státu. Opravdu je pozoruhodné, aby například prezident či premiér země používal svůj cenný vliv a 
veřejný prostor k tomu, aby občany kontinuálně vychovával k názoru, jak moc nedůvěryhodní jsou právníci, 
policisté, novináři, auditoři a řada dalších profesionálů. Znáte to. Evropská komise se rozhoduje podjatě, 
programy České televize jsou buď smrtící koktejl nebo mediální prasečina, tu je jeden moderátor blb, jiní 
novináři zase odporné hyeny, kolega poslanec je svině, odbornice z vlády pak kráva, co chlastá, a trestní stíhání 
je možné si u policie objednat. Tak takovými profesionály my všichni jsme. Vážně? Nevěřím. 
Druhá síla, která nás profesnímu respektu odnaučuje, tkví v systému vzdělávání. Skočili jsme na lacinou mýlku 
„Studuj cokoli, dělej pak cokoli” čili jinak řečeno „Vzdělání je jedno”. Nabytou svobodu možností si přetváříme na 
jakýsi lunapark ledabylosti. Samozřejmě nejde popřít, že teorie vyučovaná ve školách je často vzdálená praxi. 
Jenže nám někdo podivně vštípil, že je to výhradně špatně. I kdyby nic jiného, teorie bude vždycky nabízet vzor, 
ideu, kterou bychom měli chtít v životě ctít. Nebo o ní alespoň vědět. Protože vyšponováno do extrému, jinak si 
bankéř nebude vědom, že se nemá tunelovat, lékař si poplete zachraňování s usmrcováním a novinář nepůjde 
po pravdě, ale po lži. 
 Jenže dříve, než jsme v Česku stihli oboru médií porozumět, už jeho prestiž rozkládáme. 
Je velice důležité mít skutečné odborníky mezi ekonomy, lékaři, sociology nebo diplomaty. 
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Jenže výrazně naléhavé je to i mezi mediálními experty. Nikdo z nás totiž není ani s tématy z ekonomie, 
lékařství nebo sociologie v dennodenním a tak intenzivním vztahu jako s médii. To se asi v dalších letech 
nezmění. Disponovat mediální gramotností je klíčové. 
 Dobře vědomi si toho jsou v sousedním Německu. 
Zvyšování úrovně mediální odbornosti v široké populaci se věnuje důsledná pozornost. Velkou roli v tom 
sehrává spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum. Na základních a středních školách je předmět mediální 
výchova. 
V akademickém roce 2018/2019 bylo pak na německých univerzitách pro obor „Mediální vědy” jen v rámci 
bakalářského studia otevřeno 91 ročníků. Paralelně se školami fungují špičkové odborné instituty, které do 
veřejnosti pumpují mediální znalosti. Celé toto počínání je pak patřičně měřeno. 
 A co v Česku? Vybírám jen pár třešinek. 
Na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebyla sekce Mediální výchovy od roku 2008 
aktualizovaná. Úroveň občanského sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je v porovnání s německými 
instituty tristní. Portál pro rozvoj mediální gramotnosti a podporu mediální výchovy pod Univerzitou Karlovou a 
její Fakultou sociálních věd je naposled aktualizovaný v roce 2014. A vážný stav ohledně mediální 
gramotnosti v České republice ukázaly i poslední dva výzkumy společnosti Median a Jednoho světa na školách. 
 Přitom co by zlepšení mediální gramotnosti přineslo? Menší prodejnost lidí. Hodnotnější rozhodnutí. 
Lepší komunikaci. Nebo kvalitnější produkty. 
 
O autorovi| TEREZA BÁČOVÁ, Serviceplan Group (HQ Munich) 
 

Češi jsou neuvěřitelní plánovači. V Izraeli jsem se naučil splývat s časem, 
říká Jakub Szántó 

21.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     
    Jana Přinosilová         

Novinář a televizní reportér Jakub Szántó pracoval od roku 2013 jako zahraniční zpravodaj České televize v 
oblasti Blízkého východu a strávil i se svou manželkou a dvěma malými syny pět let v Izraeli. „Naučil jsem se 
tam netrápit tím, co bude dál,“ říká host pondělní Osobnosti Plus. 
 
„ Neříkám, že to znamená nemít zcela starosti o budoucnost a nemít vytyčený kurz rodiny. Přizpůsobili jsme se 
se ženou ale levantskému přemýšlení. Češi jsou neskuteční plánovači. Dokonce jsem slyšel i od svých 
německých kamarádů, že Češi jsou příliš ‚na čas‘, což je neskutečné. Běžně se mě někdo ptá, co budu dělat v 
sobotu 23. března v půl třetí, přitom jsem rád, že vím, co budu dělat zítra. Naučili jsme se splývat s časem. Je to 
velmi příjemná věc pro duševní zdraví,“ dodává.  
 Novinář a televizní reportér Jakub Szántó pracoval od roku 2013 jako zahraniční zpravodaj České 
televize na Blízkém východě, nyní působí jako reportér a editor. Vystudoval moderní dějiny na Institutu 
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, studoval také na Central European 
University v maďarské Budapešti (2000-2001). V České televizi pracuje od roku 2006. Dlouhodobě se zaměřuje 
na region Blízkého východu a Afriky, kde pokrýval velkou část mezinárodních krizí. Je ženatý a má dva syny.  
   
Uzounký pás  
Konfliktem na Blízkém východě se Szántó zabýval ještě předtím, než odjel.  
 „Upřimně řečeno, o vývoj na planetě se tolik nebojím. Judaismus je tu na místě, protože nám svým 
způsobem naznačuje cestu, která vede k příchodu mesiáše, záchraně Izraele a lidstva. A to není možné bez 
porodních bolestí,“ říká zemský vrchní rabín, dramatik a spisovatel Karol Sidon, který přijal vzhledem ke své víře 
a šabat pozvání do tentokrát předtočené sobotní Osobnosti Plus.  
 „Četl jsem desítky knížek, hovořil se stovkami lidí a dospěl jsem k úplně jednoduchému řešení, které se 
možná lidem nebude líbit. Jde o uzounký pás země. Zbytek Blízkého východu a problémy Iráku, Sýrie, Libye a 
Libanonu s izraelsko-palestinským konfliktem nesouvisejí. Je to nárok dvou národů na stejné území. A je stejný. 
Kdo mává a jakou svatou knihou, kdo tam byl dřív, kdo tam byl ve větších počtech, není důležité. 
Nepředpokládám, že by ve 21. století mohla vypuknout válka, která by způsobila, že tam jeden z národů 
nebude,“ říká.  
   
Kmen, ne národ  
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Zpravodaj měl možnost sledovat mentalitu izraelského národa. Zásadně na něj zapůsobila jeho soudržnost v 
konfliktních situacích. „Fungují jako společnost úžasně. Nemluví o sobě, včetně Židů po celém světě, jako o 
národu, ale jako o kmeni. Vědí, že je třeba, aby se vzájemně chránili,“ říká a dodává:  
 „Během bombardování v roce 2014, když začaly létat rakety z Gazy a první týden nebylo ještě jisté, jak 
bude fungovat protiraketový systém, zastavila se magistrála, lidé vyskakovali z aut a chránili se vzájemně. Viděl 
jsem cizího člověka, jak pomáhá mamince vytahovat děti z vozu a odnášel je pryč. Nemusí to být jen válka, ale 
klidně bouračka nebo jiná nehoda. V tom jsou skutečně skvělí. V běžném životě jsou to ale velmi tvrdí lidé a 
jdou si cíleně za svým.“  
 Gaza je uzounký pás země. Zbytek Blízkého východu, problémy Iráku, Sýrie, Libye a Libanonu s 
izraelsko-palestinským konfliktem nesouvisejí.  
 Jakub Szántó  
 Szántó má zkušenost také s opačnou stranou konfliktu a osobně se setkal se členy palestinského Hnutí 
islámského, respektive přesněji islamistického, odporu. „Opakovaně jsem dělal rozhovor s hlavním ideologem 
Hamásu, doktorem Al-Zaharem, což je opravdu tvrdý islamista. Bojuje proti Izraeli celý život a také za to už 
zaplatil, když při několika pokusech o jeho zabití přišel o manželku a o dvě děti. Tedy nemá moc velkou touhu 
po smíření,“ vysvětluje reportér.  
 Organizace Islámský stát (IS) je v Sýrii podle americké vlády na pokraji definitivní vojenské porážky. 
Jiné povstalecké skupiny drží poslední větší baštu, kterou je město Idlib a jeho okolí. Jak je to ve skutečnosti? 
Otázka pro novináře a zahraničního zpravodaje České televize na Blízkém východě Jakuba Szántó.  
 „Ptal jsem se ho, jak chce dosáhnout zničení Izraele, když má proti sobě moderní armádu, vybavený 
stát s dynamickou ekonomikou a 60-200 jaderných hlavic. Podíval se na mě, podotýkám, že je to pragmatický a 
velmi tvrdý politik, a řekl, že mešita na Chrámové hoře stojí už 5000 let, nikdy tam nebyl žádný židovský chrám 
a město se bude vždycky jmenovat Al Kuds, nikoli Jeruzalém. Věděl jsem, že dobře chápe, že to není možné, 
když v té době ještě islám ani neexistoval. To je ale ona metafora: my jsme tady byli vždycky, islám je 
nadřazený všem ostatním civilizacím a my se nesmíříme s existencí židovské přítomnosti,“ dodává.  
 Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Jakub Szántó bude hovořit o dalších 
válečných konfliktech, kterých byl očitým svědkem, ale také o tom, jak vidí svoji profesní budoucnost.  
   
  
 
URL| https://plus.rozhlas.cz/cesi-jsou-neuveritelni-planovaci-v-izraeli-jsem-se-naucil-splyvat-s-casem-rika-
7730775 
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Na motivy skutečného příběhu o vzniku nového časopisu pro kvantitativní výzkum vědy Quantitative Science 
Studies žádný hollywoodský trhák nevznikne. Z pohledu vcelku nezáživné specializace, kterou hodnocení vědy 
je, však tato anabáze nepostrádá dramatický náboj. 
 
Vznešené nadosobní ideje otevřené vědy se zde střetávají s přízemní ziskuchtivostí vydavatelského giganta na 
poli vědecké literatury, nadnárodní korporace Elsevier. Realita je bezpochyby složitější, ale jako hollywoodská 
zkratka by taková upoutávka mohla fungovat.  
 Časopis Journal of Informetrics patří ve svém oboru k hvězdám stáje odborných periodik vydávaných 
pod hlavičkou Elsevier. V roce 2017 činil jeho pětiletý impakt faktor 3.238. V databázích Web of Science a 
Scopus se tak s přehledem umisťuje na předních příčkách oborově příslušných seznamů. Dosažený impakt 
faktor i jeho scopusovská alternativa, SJR index, s hodnotou 2.06 mu tak zajišťují pozici v 1. kvartilu obou 
žebříčků. Takto situovaný časopis by se rozhodně měl stát pomyslnou metou v publikování českých vědců 
podle aktuálních parametrů Metodiky 17+.  
 V roce 2018 se však na fasádě úspěchu relativně mladého časopisu (založeného roku 2007) objevily 
trhliny. Redakční rada časopisu, složená bez výjimky z předních badatelů na poli informetriky, scientometrie a 
bibliometrie, vystupňovala své požadavky na změny v profilu časopisu. Jádrem sporu mezi redakční radou a 
vydavatelem se staly dva body: otevřená data a otevřený přístup.  
 Redakční rada žádala, aby citační data časopisu, tedy bibliografické seznamy sestavované autory 
článků, byla volně dostupná a aby se časopis připojil k Iniciativě za otevřené citace. K této iniciativě se přihlásilo 
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mnoho vydavatelů odborné literatury, včetně velkých hráčů jako SAGE Publishing, Springer Nature, Taylor & 
Francis nebo Wiley. Pro scientometrii představují citační data denní chléb a patří k základním proměnným, které 
vstupují do většiny analýz vědecké literatury. Journal of Informetrics tak působil jako pověstná kovářova kobyla. 
Podstatnou část svého úspěchu časopis postavil na výzkumu citačních dat, vlastní bibliografické seznamy však 
poskytoval pouze za úplatu. Otevřený přístup k samotným článkům pak podle redakční rady komplikovala výše 
poplatků (1800 dolarů) za zveřejnění článků v režimu zlatého přístupu, tedy poskytnutí textu čtenářům bez 
potřeby předplatného. Podle členů rady bylo nezbytné snížit finanční bariéru pro tento způsob publikování. 
Elsevier v říjnu 2018 tyto požadavky ve všech podstatných aspektech odmítl. Argumentoval především finanční 
rozvahou a potřebou investic do vlastních nástrojů a služeb, byť tato společnost hospodaří s obrovskou mírou 
ziskovosti (téměř 37 % v roce 2017 ). Vydavatel také odmítl možnost, aby redakční rada časopis plně převzala.  
 Reakce na ztroskotaná jednání byla radikální. 10. ledna 2019 redakční rada oznámila svou hromadnou 
rezignaci. Jen o pár dní později, 14. ledna 2019, členové rady oznámili vznik nového časopisu Quantitative 
Science Studies, pro který do začátku získali finanční podporu německých vědeckých institucí. Vlastnictví 
časopisu se ujala uznávaná profesní scientometrická asociace ISSI a vydavatelské zázemí poskytl prestižní MIT 
Press. Časopis bude vycházet plně v režimu otevřeného přístupu a zvládne to za poplatky na téměř třetinové 
úrovni oproti předchozímu časopisu. Elsevier smířlivě popřál novému projektu mnoho štěstí a hledá nové 
redaktory a radní pro svůj časopis, který ale aktuálně zůstává, jak uvedl bývalý člen rady Vincent Lariviere pro 
Nature, "prázdnou skořápkou". Na vědecký Hollywood je to tedy happy end.  
 Ale dobrý příběh by měl mít i ponaučení. Co by si z něj mohli odnést hodnotitelé české vědy? I na nový 
časopis pod záštitou světové scientometrické elity by bylo možné opět použít příměr o kovářově kobyle. V tomto 
případě proto, že nové periodikum, které s vysokou pravděpodobností bude patřit k oborové špičce, je z 
perspektivy Metodiky 17+ naprostá nula bez dostatečných bibliometrických atributů. Brzy se jistě ve Web of 
Science a Scopus objeví a každý badatel by mohl být na publikaci už v prvních letošních číslech Quantitative 
Science Studies právem hrdý, ale taková publikace by zatím nedala ani na "mizerný" 4. kvartil.  
 Kafemlejnek možná narušil klientelismus a nepotismus v české vědě, ale zároveň těmto metodám řízení 
poskytl možnost schovávat se za objektivní počty. Metodika 17+ a specificky její bibliometrický pilíř představují 
jednoznačný pokrok. Neptá se už jedinců, "Kolik toho letos máš?" Ptá se institucí, "Kde publikujete?" Oba 
systémy hodnocení však zapomínají, že scientometrické "kolik" a "kde" mají sloužit jen jako nevyhnutelně 
nedokonalé indikátory toho, co je dobrá věda. Vsadil bych podkovy, že velmi kvalitní výzkum bibliometrických 
indikátorů se v příštích letech bude (mimo jiné) objevovat v pro Metodiku 17+ neviditelném časopise 
scientometrických rebelů.  
 Autor: Radim Hladík  
 Radim Hladík  
 Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově a působí jako výzkumný pracovník v Oddělení pro studium 
vědy Filosofického ústavu AV ČR, kde se zabývá rolí médií a komunikace ve vědě. Pedagogicky se angažoval 
především na Fakultě sociálních věd UK. Jako předseda České asociace pro digitální humanitní vědy 
podporuje využívání počítačových metod v sociálněvědních a humanitních oborech. Absolvoval řadu 
zahraničních stáží včetně např. ročního studia na Kolumbijské univerzitě a v letech 2017-2019 provádí výzkum 
jako postdoktorand v japonském Národním ústavu pro informatiku. Vedle badatelské práce má zkušenosti i z 
působení na MŠMT, jako vědecký tajemník nebo výkonný redaktor časopisu Teorie vědy.  
   
  
 
URL| https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/nazory-a-komentare/kdyz-kovarova-kobyla-chodi-bosa-aneb-
prakticka-lekce-z-informetrie 
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10 rad pro maminky-podnikatelky aneb Delegujte maximum svých povinností, ale ty kolem dětí si nechte pro 
sebe 
 
Mezi ženy, které začaly na mateřské dovolené podnikat, patří i Hana Krejčí, která už sedmým rokem provozuje 
coworkingové centrum s miniškolkou v pražské Krči. Za tu dobu získala spoustu cenných zkušeností, a tak se 
rozhodla vytvořit z nich 10 rad, které můžou maminkám na mateřské usnadnit (nejen) začátky podnikání.  
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 1. Nahraďte slůvka „Měla bych“ a „Musím“ slovíčkem „Chci“  
 To, co děláte, je na základě vašeho rozhodnutí. Máte svůj cíl, který sledujete, a přirozeně nastávají i 
chvíle, kdy se vám do něčeho nechce. Jenže vy to dělat nemusíte, ale chcete. Možná to vypadá jako drobnost, 
ale uvědomit si tenhle rozdíl má ohromný význam pro vaši duševní pohodu.  
 2. Neobviňujte se za chyby  
 Je zbytečné strhávat si pomyslné body za chyby, které vzniknou. „Chyby jsou součástí života, bez nich 
se nedá pohnout dopředu,“ říká Hana Krejčí z Baby Office a doporučuje: „Zkuste se oprostit od zažitých vzorců, 
které vám vštěpovali ve škole, a často i doma. Místo sebeobviňování a otrávené nálady se zastavte, uvědomte 
si souvislosti, proč chyby nastaly, a řekněte si – přijímám to.“  
 3. Plánujte práci dopředu  
 Rozdělte si práci na tu soustředěnou, na kterou si vždy vyhraďte alespoň hodinu denně. Nemusíte při 
každém otevření počítače kontrolovat maily a facebook. Zkuste si prostě sednout a udělat to, co považujete za 
důležité, ale stále to odkládáte.  
 4. Dávejte si splnitelné cíle  
 Průběžně bilancujte a stanovujte si pouze reálné cíle. Časem se naučíte sama odhadnout, co vám 
zabere kolik času, a vaše práce se zefektivní.  
 5. Dejte na svou intuici  
 Rady ostatních vyslechněte, ale řiďte se především vlastní intuicí a rozumem. Zkušenosti jsou 
nepřenosné a každý člověk je jiný.  
 6. Poslouchejte své tělo  
 „Nepřehlížejte signály, které vysílá vaše tělo,“ připomíná Hana Krejčí. „Když vás něco bolí, neberte si 
prášky proti bolesti, ale hledejte příčiny, proč bolest vznikla. Ruka může být namožená od počítačové myši, ale 
zrovna tak to může být reakce (a výstražný signál těla) na dlouhodobý stres. Ani bolesti zad a hlavy nejsou 
banální. Jde vám přece o běh na dlouhou trať, ne o rychlý výsledek.“  
 7. Děti jsou vždy na prvním místě  
 Delegujte maximum svých povinností na ostatní, i když je to na úkor financí. Je to investice, která se 
vám vrátí. Ovšem povinnosti kolem dětí si nechte pro sebe. Nic totiž neuteče tak rychle jako jejich dětství.  
 8. Setkávejte se s podobně zaměřenými lidmi  
 Minimálně 1x za měsíc si najděte čas na setkávání se stejně naladěnými lidmi. Mastermind skupiny 
(pravidelné setkávání skupiny lidí s podobným cílem nebo zaměřením), networking (způsob vytváření sítě 
kontaktů) apod.  
 9. Nebojte se soutěžit  
 Pokud máte příležitost, seberte odvahu a zúčastněte se akcí nebo soutěží pro začínající podnikatele – 
získáte tak spoustu užitečných informací.  
 10. Buďte otevření  
 „Mluvte o svých nápadech a podporujte i ostatní sdílením nápadů a užitečných kontaktů. Vaši 
otevřenost a vstřícnost kolegové ocení a spolupráce získá ještě přátelštější rozměr,“ dělí se na závěr o svou 
další zkušenost Hana Krejčí z Baby Office.  
 3 důvody, proč podnikání na mateřské aspoň zkusit  
 + pracující žena bývá spokojenější díky možnosti seberealizace než žena, která se stará „jen“ o děti a 
domácnost  
 + žena se udržuje v kondici, pro potenciální zaměstnavatele je mnohem zajímavější, pokud během péče 
o děti realizovala své podnikání  
 + sociální a zdravotní pojištění za matku na rodičovské odvádí stát  
 Kdo je Hana Krejčí  
 Hana Krejčí vystudovala obchodní akademii v Laa an der Thaya v Rakousku, poté sociologii a kulturní 
antropologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po narození druhé dcery hledala možnost, jak 
skloubit práci a rodinu, a založila Baby Office – práce a děti pod jednou střechou. Společnost se z 
coworkingového centra s miniškolkou postupně transformovala na eventovou agenturu pro děti a dospělé, která 
pořádá úspěšné akce pro rodiny jako Family Days, Dětské dny, Mikulášské a realizuje pravidelné nebo 
nárazové hlídání dětí ve firmách.  
 Hana pracuje jako konzultantka marketingu a zajímá ji vše kolem podnikání a sladění rodiny v praxi. Má 
3 děti, dcery (20 a 9 let) a syna (4 roky).  
 Více na www.babyoffice.cz  
   
  
 
URL| http://www.everydaymagazin.cz/29-rodina-vychova/3987-10-rad-pro-maminky-podnikatelky 
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10 rad pro maminky-podnikatelky aneb Delegujte maximum svých povinností, ale ty kolem dětí si nechte pro 
sebe 
 
Mezi ženy, které začaly na mateřské dovolené podnikat, patří i Hana Krejčí, která už sedmým rokem provozuje 
coworkingové centrum s miniškolkou v pražské Krči. Za tu dobu získala spoustu cenných zkušeností, a tak se 
rozhodla vytvořit z nich 10 rad, které můžou maminkám na mateřské usnadnit (nejen) začátky podnikání.  
 1. Nahraďte slůvka „Měla bych“ a „Musím“ slovíčkem „Chci“  
 To, co děláte, je na základě vašeho rozhodnutí. Máte svůj cíl, který sledujete, a přirozeně nastávají i 
chvíle, kdy se vám do něčeho nechce. Jenže vy to dělat nemusíte, ale chcete. Možná to vypadá jako drobnost, 
ale uvědomit si tenhle rozdíl má ohromný význam pro vaši duševní pohodu.  
 2. Neobviňujte se za chyby  
 Je zbytečné strhávat si pomyslné body za chyby, které vzniknou. „Chyby jsou součástí života, bez nich 
se nedá pohnout dopředu,“ říká Hana Krejčí z Baby Office a doporučuje: „Zkuste se oprostit od zažitých vzorců, 
které vám vštěpovali ve škole, a často i doma. Místo sebeobviňování a otrávené nálady se zastavte, uvědomte 
si souvislosti, proč chyby nastaly, a řekněte si – přijímám to.“  
 3. Plánujte práci dopředu  
 Rozdělte si práci na tu soustředěnou, na kterou si vždy vyhraďte alespoň hodinu denně. Nemusíte při 
každém otevření počítače kontrolovat maily a facebook. Zkuste si prostě sednout a udělat to, co považujete za 
důležité, ale stále to odkládáte.  
 4. Dávejte si splnitelné cíle  
 Průběžně bilancujte a stanovujte si pouze reálné cíle. Časem se naučíte sama odhadnout, co vám 
zabere kolik času, a vaše práce se zefektivní.  
 5. Dejte na svou intuici  
 Rady ostatních vyslechněte, ale řiďte se především vlastní intuicí a rozumem. Zkušenosti jsou 
nepřenosné a každý člověk je jiný.  
 6. Poslouchejte své tělo  
 „Nepřehlížejte signály, které vysílá vaše tělo,“ připomíná Hana Krejčí. „Když vás něco bolí, neberte si 
prášky proti bolesti, ale hledejte příčiny, proč bolest vznikla. Ruka může být namožená od počítačové myši, ale 
zrovna tak to může být reakce (a výstražný signál těla) na dlouhodobý stres. Ani bolesti zad a hlavy nejsou 
banální. Jde vám přece o běh na dlouhou trať, ne o rychlý výsledek.“  
 7. Děti jsou vždy na prvním místě  
 Delegujte maximum svých povinností na ostatní, i když je to na úkor financí. Je to investice, která se 
vám vrátí. Ovšem povinnosti kolem dětí si nechte pro sebe. Nic totiž neuteče tak rychle jako jejich dětství.  
 8. Setkávejte se s podobně zaměřenými lidmi  
 Minimálně 1x za měsíc si najděte čas na setkávání se stejně naladěnými lidmi. Mastermind skupiny 
(pravidelné setkávání skupiny lidí s podobným cílem nebo zaměřením), networking (způsob vytváření sítě 
kontaktů) apod.  
 9. Nebojte se soutěžit  
 Pokud máte příležitost, seberte odvahu a zúčastněte se akcí nebo soutěží pro začínající podnikatele – 
získáte tak spoustu užitečných informací.  
 10. Buďte otevření  
 „Mluvte o svých nápadech a podporujte i ostatní sdílením nápadů a užitečných kontaktů. Vaši 
otevřenost a vstřícnost kolegové ocení a spolupráce získá ještě přátelštější rozměr,“ dělí se na závěr o svou 
další zkušenost Hana Krejčí z Baby Office.  
 3 důvody, proč podnikání na mateřské aspoň zkusit  
 + pracující žena bývá spokojenější díky možnosti seberealizace než žena, která se stará „jen“ o děti a 
domácnost  
 + žena se udržuje v kondici, pro potenciální zaměstnavatele je mnohem zajímavější, pokud během péče 
o děti realizovala své podnikání  
 + sociální a zdravotní pojištění za matku na rodičovské odvádí stát  
 Kdo je Hana Krejčí  
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 Hana Krejčí vystudovala obchodní akademii v Laa an der Thaya v Rakousku, poté sociologii a kulturní 
antropologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po narození druhé dcery hledala možnost, jak 
skloubit práci a rodinu, a založila Baby Office – práce a děti pod jednou střechou. Společnost se z 
coworkingového centra s miniškolkou postupně transformovala na eventovou agenturu pro děti a dospělé, která 
pořádá úspěšné akce pro rodiny jako Family Days, Dětské dny, Mikulášské a realizuje pravidelné nebo 
nárazové hlídání dětí ve firmách.  
 Hana pracuje jako konzultantka marketingu a zajímá ji vše kolem podnikání a sladění rodiny v praxi. Má 
3 děti, dcery (20 a 9 let) a syna (4 roky).  
 Více na www.babyoffice.cz  
   
  
 
URL| http://www.everydaymagazin.cz/rodina-vychova/29-rodina-vychova/3987-10-rad-pro-maminky-
podnikatelky 
 

Mocní míří do Davosu. Co vymyslí s plánem „B“ pro brexit Mayová? 
21.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: RoklenFx, forex, fx, koruna, euro, dolar, EURCZK, EURUSD, USDCZK, Brexit, ECB 
 
Hlavní událostí týdne na devizových trzích bude čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB). Její šéf 
Mario Draghi letos skončí, pod jeho vedením se ani jednou nezvýšily sazby. Změna politiky ECB se nečeká, ale 
vzhledem k slabým údajům z eurozóny z poslední doby by investoři měli sledovat komentáře centrálních 
bankéřů s ohledem na hospodářský růst a také na inflaci. Další test dnes zažije Británie. Premiérka Theresa 
Mayová má přijít s plánem "B" pro brexit.  
 Po prosincovém ukončení kvantitativního uvolňování skončila pro ECB po zhruba čtyřech letech jedna 
éra. Na posledním zasedání ECB centrální bankéři řešili především globální rizika a slabší vývoj v zemích 
eurozóny. Třeba Německo za poslední rok zaznamenalo pouze 1,5% nárůst HDP. To je nejméně za posledních 
pět let. Na zpomalujícím růstu ekonomik evropských zemí se podepisuje i zpomalující globální ekonomika a 
obchodní války.  
 Pozornost se dnes bude upírat opět na Londýn, britská premiérka Theresa Mayová dnes totiž musí 
představit nový plán pro brexit. Poslance by s plánem "B" měla seznámit odpoledne. Zatím není jasné, s čím 
premiérka přijde. Libra se ve čtvrtek dostala k dolaru na dvouměsíční maximum 1,3001 GBPUSD.  
 Kromě Londýna bude tento týden důležitý také švýcarský Davos, který od úterka do pátku hostí tradiční 
Světové ekonomické fórum (WEF). Toto švýcarské horské středisko bude po tento týden plnit stránky novin a 
mocní lidé a vlivné celebrity z celého světa se budou snažit řešit problémy globalizace.  
 Dnešek je bez dat z USA i eurozóny. Američané navíc slaví Den Martina Luther Kinga, trhy jsou 
zavřené. Spojené státy nadále sužuje "shutdown", je to již pátý týden.  
 Důležitá čísla jsme se dnes dozvěděli z Číny. Tamní ekonomika loni rostla meziročně o 6,6 procenta, to 
je nejpomaleji od roku 1990. V samotném loňském 4. čtvrtletí pak HDP dle očekávání zpomalil meziročně na 6,4 
% z 6,5 % v předchozím čtvrtletí.  
 Dolar v závěru minulého týdne posiloval, od pátečního večera ale zisky koriguje. Aktuálně se vůči euru v 
online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1382 EURUSD, dolarový index se pak nachází na 
hodnotě 96,25 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1351 do 1,1459 
EURUSD.*  
 Česká měna se koncem uplynulého týdne vůči euru obchodovala kolem 25,58 EURCZK, stejně jako 
dnes ráno. Proti dolaru koruna oslabovala až nad úroveň 22,50 USDCZK..  
 V závěru týdne se ozval další hlas z České národní banky. Člen bankovní rady Oldřich Dědek v České 
televizi uvedl, že se inflace nachází přímo na cíli ČNB a bankéři tak nemají důvod k významným 
měnověpolitickým krokům.  
 Korunu tento týden z dat čeká jen konjunkturální průzkum za leden. V prosinci se důvěra podnikatelů 
snížila, důvěra spotřebitelů se naopak zvýšila.  
 Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,54 EURCZK. Dle naší 
predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,53 až 25,62 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,34 
až 22,53 USDCZK.*  
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 *Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností 
ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje 
předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc 
zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat 
zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.  
 Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle 
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně 
dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani 
Roklen360 a.s. zodpovědnost.  
 Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a 
centrální redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SxEXK/mocni-miri-do-davosu-co-vymysli-s-planem-b-pro-brexit-mayova 
 

Otakar Jelínek: Pane Halíku, Vaše universitní jmenování jsou zatížena 
jistou anomálií 

21.1.2019    parlamentnilisty.cz    str. 00     
    PV         

Otevřený dopis panu Tomáši Halíkovi 
 
 Pane Halíku, jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké hodnosti doktora u nás přesně 
stanovuje vysokoškolský zákon. Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, 
složenou ze schválených odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je 
možno u nás získat vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky 
pro získání odborné či vědecké kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká 
kvalifikace mohla být založena na pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často 
uvádíte Vy, např. s odkazem na dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí 
rektorské komise Karlovy university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně 
pokračujícím studiem v doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské 
zkoušky a dále obhajobu disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský 
zákon rovněž v této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě 
nemůže řádné vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem. 
Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace. Už od roku 2016 jsem se zabýval 
investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který používáte za jménem. Tato činnost mě stála 
mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní církevní aktéři ve Vaší kauze - Mons. Ignazio 
Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské universitě v Římě a současný arcibiskup 
oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské teologické fakulty ve Wroclavi, nynější 
sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy 
university senátor prof.Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. 
Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů pod názvem 
„Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“ , uveřejněném dne 31.května 2016, poskytl hlavní důkaz pro 
obhájení mého stanoviska. Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto 
záležitostí souvisejí a které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři 
měsíce studiem na Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině 
před komisí složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z 
oboru teologie. Vaše licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní 
vývoj v reflexi časopisu Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta 
teologie ThLic. (summa cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal 
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dne 13.2.1992 na Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení 
doktorátu. Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání. Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina. Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na 
podzim 13. října téhož roku proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou 
jste tam předložil k „habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. 
Tématem Vaší wroclavské „habilitacje“ , jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po 
II.vatikánském koncilu“. Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil 
děkan Teologické fakulty Papežské Lateránské university Mons.Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita 
oristánský na Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu 
sídelnímu biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou 
práci, za kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, -„che rev.Halik ha conseguito presso codesta 
Facolta Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il 
conseguimento della licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  Jak si jistě vzpomínáte, tento 
fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia k dosažení doktorátu na papežské 
Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel Skalický o tom tehdy tom podrobně 
informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické Teologické fakulty: „náš student Tomáš 
Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 1992 na Papežské theologické fakultě ve 
Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry 
Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla Vrány z Vaší theologické fakulty. Student 
tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na dvou různých fakultách.  K Vašemu 
vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, Mons.prof.K.Skalický tehdy 
sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou tenkrát student Halík pod 
mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako druhého a třetího 
relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v soudobé 
české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  Jak je patrné, Mons.Karel Vrána, druhý relátor 
Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské universitě, byl zároveň relátorem této práce podané 
T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. 
Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho 
habilitace ve Wroclawi.  Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 
14.12.1992, jak praví oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. 
A tak jednou licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a 
docentury na sociologické fakultě v Praze.  V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto 
záležitostech týkajících se dvou příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons.prof. Karla 
Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons.Ignazio Sanna i 
Mons.Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž 
stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého 
doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás 
titul „doc“. Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a 
Polské republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent. To potvrzuje 
též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: „13. Oct.1992 si e 
svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico ottenuto dopo il 
dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což v češtině 
znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň získávaný 
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po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  Uvedená fakta 
dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy docenta praktické teologie, 
teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem v tomto diplomu uveden 
Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv disertační práci, která tehdy byla 
oceněna Ústavem pro atheismus. (!) V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy 
university stran Vašeho doktorátu ve Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné 
svědectví, týkající se Vašeho „studia' ve Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae 
Universitatis Pragensis hisce litteris testatur Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos 
Pragensis, Doctorem in Philosophia atque Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica 
in Wroclaw numquam theologica postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse 
neque ad gradum academicum Doctoris in S.Theologia hic promotum esse. Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  Rektor PFT we Wroclawiu  Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny 
znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde 
nebyl promován do hodnosti doktora teologie! Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních 
programů (ZDE) v ČR zaveden roku 1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru 
anglosaského světa. V předchozím období, v letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy 
„doktor“ (ve zkratce Dr. - ZDE), v tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální 
studium“, nikoliv o „doktorský studijní program“. Nový zákon umožńoval, aby absolventi přechozího tříletého 
postgraduálního studia s titulem Dr. za jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této 
změny v legislativě jste Vy, pane Halíku, obratně využil v roce 2006, když jste rektora Prof.Hampla opovážlivě 
požádal o vydání osvědčení k užívání titulu Th.D. za jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste 
se profesorovi Hamplovi nerozpakoval bezostyšně předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, 
která Vám byla protizákonně udělena na MŠMT v roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. 
V tomto osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi 
postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, 
mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou 
„Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká 
škola.“ Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora! V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat 
čtyři akademické hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické 
teologie ve Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. - a to na základě pouhé 
jediné práce, obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. 
Co do akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu. Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři 
odborné publikace: Diplomová, rigorózní a habilitační práce   Společenskokritický význam utopických a 
profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního myšlení. (Diplomová práce.) Praha, Univerzita Karlova, 
Fakulta filozofická 1971.    Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního 
myšlení. (Rigorózní práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.    Katolická kultura a 
česká společnost po 2. vatikánském koncilu. (Habilitační práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd 1992.  Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra 
a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste 
machinacemi získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde 
nenalézáme (!) Vznáším otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při 
habilitaci ve Wroclawi? Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem 
dle mého názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní 
studenti Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. 
Vy jste jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši 
čeští příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
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znepokojením poukazují. Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší 
habilitaci v roce 1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-
vědecký titul doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl 
být posléze jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by 
chyběl při jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru. Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci 
ze sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve 
společnosti našich řádných universitních profesorů. Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů 
zmiňujete též universitní komisi, která v roce 1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla 
projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, 
jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné 
podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy 
významně zapojil i kardinál M.Vlk, který prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, 
posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného 
učitele, brutálním způsobem navždy zbavil možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. 
Osobně se domnívám, že právě intervence kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro 
závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické 
fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo dosah vlivu kardinála Vlka. V roce 2018 se mi podařilo při 
osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých vlastních poznatcích, týkajících se 
Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás ubezpečit, že profesor Wilhelm nad 
tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti o tom, zda tehdy universitní komise 
„starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně nezaujatou pozornost. V nedávné době jste 
se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho 
vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš národ v katedrále na svátek 
sv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně dostalo oficiálního 
církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála Meisnera naléhavě 
žádal. Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto. Na tiskové konferenci v souvislosti s 
udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že 
jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak 
právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se 
dokonce uchyloval k akademickým podvodům. V Praze dne 17. ledna 2019 Otakar Jelínek 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Otakar-Jelinek-Pane-Haliku-Vase-universitni-
jmenovani-jsou-zatizena-jistou-anomalii-567480?utm_source=nm&utm_medium=xml 
 

Otakar Jelínek: Pane Halíku, Vaše universitní jmenování jsou zatížena 
jistou anomálií 
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Na webové stránce Prof. Martina Kováře se dovídáme, že na konci roku 2018 následkem plagiátorské aféry 
prorektor Kovář z Karlovy univerzity odešel. Dnes otevřený dopis panu Tomáši Halíkovi... 
 
Pane Halíku, jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké hodnosti doktora u nás přesně stanovuje 
vysokoškolský zákon. Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, složenou ze 
schválených odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je možno u nás 
získat vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky pro získání 
odborné či vědecké kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká kvalifikace 
mohla být založena na pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často uvádíte Vy, 
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např. s odkazem na dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí rektorské 
komise Karlovy university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně pokračujícím 
studiem v doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské zkoušky a dále 
obhajobu disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský zákon rovněž v 
této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné 
vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem.  
 Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace.  
 Už od roku 2016 jsem se zabýval investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který 
používáte za jménem. Tato činnost mě stála mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní 
církevní aktéři ve Vaší kauze - Mons. Ignazio Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské 
universitě v Římě a současný arcibiskup oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské 
teologické fakulty ve Wroclavi, nynější sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je 
zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy university senátor prof.Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se 
mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci 
Parlamentních listů pod názvem „Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“, uveřejněném dne 31.května 2016, 
poskytl hlavní důkaz pro obhájení mého stanoviska.  
 Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto záležitostí souvisejí a 
které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři měsíce studiem na 
Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Vaše 
licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu 
Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie ThLic. (summa 
cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal dne 13.2.1992 na 
Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.  
 Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání.  
 Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina.  
 Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku 
proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou jste tam předložil k 
„habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. Tématem Vaší 
wroclavské „habilitacje“, jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském 
koncilu“.  
 Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil děkan Teologické 
fakulty Papežské Lateránské university Mons.Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na 
Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu sídelnímu 
biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za 
kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, - „che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta 
Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della 
licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  
 Jak si jistě vzpomínáte, tento fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel 
Skalický o tom tehdy tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické 
Teologické fakulty: „náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 
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1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, 
a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla 
Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na 
dvou různých fakultách.  
 K Vašemu vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, 
Mons.prof.K.Skalický tehdy sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou 
tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako 
druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí 
složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v 
soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  
 Jak je patrné, Mons.Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské 
universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace 
na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík 
dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.  
 Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví 
oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou 
licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na 
sociologické fakultě v Praze.  
 V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou 
příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
 Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons.prof. Karla 
Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons.Ignazio Sanna i 
Mons.Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž 
stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého 
doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás 
titul „doc“. Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a 
Polské republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent.  
 To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: 
„13. Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico 
ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což 
v češtině znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň 
získávaný po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  
 Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy 
docenta praktické teologie, teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem 
v tomto diplomu uveden Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv 
disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus. (!)  
 V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Vašeho doktorátu ve 
Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné svědectví, týkající se Vašeho „studia"ve 
Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur 
Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque 
Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica 
postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum 
Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.  
 Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
 Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  
 Rektor PFT we Wroclawiu  
 Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi 
neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!  
 Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů ( ) v ČR zaveden roku 1998 
zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím období, v 
letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr. - ), v tomto období se 
jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní program“. Nový 
zákon umožńoval, aby absolventi přechozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za jménem požádali 
o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě jste Vy, pane Halíku, obratně využil v 
roce 2006, když jste rektora Prof.Hampla opovážlivě požádal o vydání osvědčení k užívání titulu Th.D. za 
jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste se profesorovi Hamplovi nerozpakoval bezostyšně 
předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, která Vám byla protizákonně udělena na MŠMT v 
roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. V tomto osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 
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Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 
zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, mohou požádat příslušnou vysokou školu o 
nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou „Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky 
akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola.“  
 Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora!  
 V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat čtyři akademické 
hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické teologie ve 
Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. - a to na základě pouhé jediné práce, 
obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do 
akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu.  
 Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři odborné publikace:  
 Diplomová, rigorózní a habilitační práce  
 Společenskokritický význam utopických a profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního 
myšlení. (Diplomová práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1971.  
 Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení. (Rigorózní práce.) Praha, 
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.  
 Katolická kultura a česká společnost po 2. vatikánském koncilu. (Habilitační práce.) Praha, Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd 1992.  
 Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra a 
kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste machinacemi 
získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde nenalézáme (!) Vznáším 
otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při habilitaci ve Wroclawi?  
 Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem dle mého 
názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní studenti 
Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. Vy jste 
jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši čeští 
příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
znepokojením poukazují.  
 Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší habilitaci v roce 
1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-vědecký titul 
doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl být posléze 
jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by chyběl při 
jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru. Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci ze 
sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve společnosti 
našich řádných universitních profesorů.  
 Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů zmiňujete též universitní komisi, která v roce 
1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od 
tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu 
předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná 
doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy významně zapojil i kardinál M.Vlk, který 
prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž 
tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného učitele, brutálním způsobem navždy zbavil 
možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. Osobně se domnívám, že právě intervence 
kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti 
university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo 
dosah vlivu kardinála Vlka.  
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 V roce 2018 se mi podařilo při osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých 
vlastních poznatcích, týkajících se Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás 
ubezpečit, že profesor Wilhelm nad tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti 
o tom, zda tehdy universitní komise „starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně 
nezaujatou pozornost.  
 V nedávné době jste se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele 
Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš 
národ v katedrále na sváteksv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně 
dostalo oficiálního církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála 
Meisnera naléhavě žádal.  
 Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto.  
 Na tiskové konferenci v souvislosti s udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, 
opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a 
zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a 
postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se dokonce uchyloval k akademickým podvodům.  
 V Praze dne 17. ledna 2019  
 Otakar Jelínek  
 Psali jsme:  
 Kárám Vás, abych Vás nemusel dále trestat. Máme znění toho, jak Dominik Duka napomenul Halíka. A 
nové informace  
 Otakar Jelínek: K „plagiátorské aféře“ prof. Martina Kováře  
 Ostrý útok Tomáše Halíka: Získali jsme dopis, ve kterém nadává kardinálu Dukovi i profesoru Piťhovi  
 Otakar Jelínek: Tomáš Halík? Co do akademických podvodů, je to výkon jistě hodný obdivu 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Otakar-Jelinek-Pane-Haliku-Vase-universitni-jmenovani-
jsou-zatizena-jistou-anomalii-567480 http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/7430-otakar-jelinek-k-
plagiatorske-afere-prof-martina-kovare  
   
  
 
URL| http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/7495-otakar-jelinek-pane-haliku-vase-universitni-jmenovani-
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Otakar Jelínek: Pane Halíku, Vaše universitní jmenování jsou zatížena 
jistou anomálií 

21.1.2019    politicke-listy.cz    str. 00     
    Tomáši Halíkovi, Hans Štembera         

Otevřený dopis panu Tomáši Halíkovi 
 
Pane Halíku, jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké hodnosti doktora u nás přesně stanovuje 
vysokoškolský zákon. Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, složenou ze 
schválených odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je možno u nás 
získat vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky pro získání 
odborné či vědecké kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká kvalifikace 
mohla být založena na pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často uvádíte Vy, 
např. s odkazem na dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí rektorské 
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komise Karlovy university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně pokračujícím 
studiem v doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské zkoušky a dále 
obhajobu disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský zákon rovněž v 
této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné 
vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem.  
 Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace.  
 Už od roku 2016 jsem se zabýval investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který 
používáte za jménem. Tato činnost mě stála mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní 
církevní aktéři ve Vaší kauze - Mons. Ignazio Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské 
universitě v Římě a současný arcibiskup oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské 
teologické fakulty ve Wroclavi, nynější sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je 
zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy university senátor prof.Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se 
mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci 
Parlamentních listů pod názvem „Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“, uveřejněném dne 31.května 2016, 
poskytl hlavní důkaz pro obhájení mého stanoviska.  
 Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto záležitostí souvisejí a 
které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři měsíce studiem na 
Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Vaše 
licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu 
Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie ThLic. (summa 
cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal dne 13.2.1992 na 
Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.  
 Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání.  
 Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina.  
 Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku 
proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou jste tam předložil k 
„habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. Tématem Vaší 
wroclavské „habilitacje“, jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském 
koncilu“.  
 Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil děkan Teologické 
fakulty Papežské Lateránské university Mons.Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na 
Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu sídelnímu 
biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za 
kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, - „che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta 
Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della 
licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  
 Jak si jistě vzpomínáte, tento fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel 
Skalický o tom tehdy tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické 
Teologické fakulty: „náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 
1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, 
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a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla 
Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na 
dvou různých fakultách.  
 K Vašemu vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, 
Mons.prof.K.Skalický tehdy sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou 
tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako 
druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí 
složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v 
soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  
 Jak je patrné, Mons.Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské 
universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace 
na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík 
dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.  
 Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví 
oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou 
licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na 
sociologické fakultě v Praze.  
 V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou 
příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
 Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons.prof. Karla 
Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons.Ignazio Sanna i 
Mons.Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž 
stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého 
doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás 
titul „doc“. Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a 
Polské republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent.  
 To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: 
„13. Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico 
ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což 
v češtině znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň 
získávaný po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  
 Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy 
docenta praktické teologie, teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem 
v tomto diplomu uveden Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv 
disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus. (!)  
 V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Vašeho doktorátu ve 
Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné svědectví, týkající se Vašeho „studia"ve 
Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur 
Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque 
Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica 
postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum 
Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.  
 Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
 Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  
 Rektor PFT we Wroclawiu  
 Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi 
neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!  
 Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů ( ZDE ) v ČR zaveden roku 
1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím 
období, v letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr. - ZDE ), v 
tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní 
program“. Nový zákon umožńoval, aby absolventi přechozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za 
jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě jste Vy, pane 
Halíku, obratně využil v roce 2006, když jste rektora Prof.Hampla opovážlivě požádal o vydání osvědčení k 
užívání titulu Th.D. za jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste se profesorovi Hamplovi 
nerozpakoval bezostyšně předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, která Vám byla 
protizákonně udělena na MŠMT v roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. V tomto 
osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi 
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postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, 
mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou 
„Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká 
škola.“  
 Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora!  
 V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat čtyři akademické 
hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické teologie ve 
Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. - a to na základě pouhé jediné práce, 
obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do 
akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu.  
 Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři odborné publikace:  
 Diplomová, rigorózní a habilitační práce  
 Společenskokritický význam utopických a profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního 
myšlení. (Diplomová práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1971.  
 Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení. (Rigorózní práce.) Praha, 
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.  
 Katolická kultura a česká společnost po 2. vatikánském koncilu. (Habilitační práce.) Praha, Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd 1992.  
 Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra a 
kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste machinacemi 
získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde nenalézáme (!) Vznáším 
otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při habilitaci ve Wroclawi?  
 Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem dle mého 
názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní studenti 
Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. Vy jste 
jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši čeští 
příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
znepokojením poukazují.  
 Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší habilitaci v roce 
1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-vědecký titul 
doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl být posléze 
jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by chyběl při 
jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru. Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci ze 
sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve společnosti 
našich řádných universitních profesorů.  
 Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů zmiňujete též universitní komisi, která v roce 
1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od 
tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu 
předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná 
doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy významně zapojil i kardinál M.Vlk, který 
prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž 
tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného učitele, brutálním způsobem navždy zbavil 
možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. Osobně se domnívám, že právě intervence 
kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti 
university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo 
dosah vlivu kardinála Vlka.  
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 V roce 2018 se mi podařilo při osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých 
vlastních poznatcích, týkajících se Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás 
ubezpečit, že profesor Wilhelm nad tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti 
o tom, zda tehdy universitní komise „starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně 
nezaujatou pozornost.  
 V nedávné době jste se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele 
Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš 
národ v katedrále na svátek sv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně 
dostalo oficiálního církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála 
Meisnera naléhavě žádal.  
 Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto.  
 Na tiskové konferenci v souvislosti s udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, 
opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a 
zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a 
postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se dokonce uchyloval k akademickým podvodům.  
 V Praze dne 17. ledna 2019  
 Otakar Jelínek  
   
 Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
 Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
   
  
 
URL| http://www.politicke-listy.cz/?goto=187437-otakar-jelinek--pane-haliku--vase-universitni-jmenovani-jsou-
zatizena-jistou-anomalii.html 
 

Bilance zvaná Trilobit 
21.1.2019    divadelni-noviny.cz    str. 00     

             

Každoroční udělování cen Trilobit (letos 20. ledna 2019 už po dvaatřicáté – a po čtvrté v televizním přenosu na 
ČT art) může být příležitostí zamyslet se nad stavem našich televizí. 
 
V prvé řadě pak nad stavem hrané, dokumentární a publicistické tvorby České televize, tentokrát nikoli z 
hlediska divácké sledovanosti, mediální či marketingové úspěšnosti, ale z hlediska kvality. A také schopnosti 
promlouvat živě k dnešku, a to svobodně, kriticky a nezávisle, bez podbízení směrem nahoru (k té které 
momentálně panující mocenské garnituře) a také bez posluhy směrem dolů (k panujícím konvencím, klišé či 
pokleslému vkusu).  
 Ne náhodou nejstarší česká filmová a televizní cena vznikla kdysi, než ji normalizátoři na dvacet let 
zakázali, jako plod „zlatých šedesátých“ (rozuměj „zlatých filmových…“, jinde, snad kromě divadla, to zas takové 
zlato nebylo). Tato éra totiž obě hlediska – kvalitu (estetickou i etickou) a společenský ohlas – dokázala v 
nejšťastnějších chvílích spojovat.  
 A nebylo v posledních letech nejlepším vysvědčením právě pro televizi, dotovanou z veřejných peněz, 
že v honbě za divákem, za kvantitou místo kvalitou, ji v Trilobitu právě ceny za kvalitní tvorbu míjely. A 
předstihly ji, zejména v kvalitní seriálové produkci, ale někdy i v dokumentech ( Občan Havel ) soukromé 
subjekty. Připomeňme třeba Trilobity za Hořící keř, Tera pii, Pustinu a další projekty televize HBO. Nebo 
Kancelá ř Blaník na internetovém Streamu. A naproti tomu v ČT dosud vidíme, po nezdařených pokusech o 
bezzubou satiru a po jejím praktickém vymizení, bezpečné návraty k formátu staré dobré normalizační estrády, 
jimiž vedle dalších programových fosilií zahájila i nový rok a zdařilo se jí nemožné – pohřbít v tomto formátu i tak 
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talentovaného komika, jakým je Václav Kopta ( Koptashow ). V tomto duchu, zdá se, zatím pokračuje i 
předvídatelný, na seriál roztažený vtip o přiblble roztomilém policajtovi ( Strážmistr Topinka ).  
   
Most! a Rédl  
Nechci to zakřiknout, ale zatím jedinou široko daleko svítící komediální výjimkou je v novém roce Kolečkův a 
Prušinovského seriál Most!. Už jen spojením drsné satiry s až dojemnou empatií i vůči xenofobním, a přece 
dětsky naivním postojům voličů Okamury či Zemana jde o dílo v idylických českých končinách mimořádně 
aktuální a dosahující, alespoň v prvních dílech, překvapivé formanovsko-papouškovské kvality. Ať už seriál s 
dechem vydrží, či nikoli, po jeho skončení bude dobré se k němu ještě vrátit. Ale je tu ještě jedna světlá výjimka 
z pravidla. V neveselé bilanci hrané tvorby, s velkou pompou zahajované v podstatě telenovelami, pro změnu 
roztaženými na „historický“ seriál ( První republi ka ), se na podzim zaskvěl čtyřdílný Rédl Mira Šifry a režiséra 
Jana Hřebejka, jenž se po nevydařené Zahradě vrátil k nejlepším létům své kariéry. Seriál z prvých 
polistopadových let, vrcholících rozpadem Československa a marnými českými pokusy soudně postihnout šéfa 
StB generála Aloise Lorence (zde generál Ferenc), který vzápětí po rozdělení unikne spravedlnosti do náruče 
slovenských soudruhů, kde místo českých nepravomocných čtyř let natvrdo vyvázne s pravomocnými patnácti 
měsíci s podmínkou, se postaral o kouzlo nechtěného. V době, kdy běžel, nabídla jakási vyvážeností postižená 
„osvícená“ hlava jiné, tentokrát protřelé hlavě zmíněné zločinecké organizace, na univerzitní (!) půdě Fakulty 
sociálních věd, možnost vyprávět estébácké pohádky k výročí listopadu. Pravda, na té besedě s ním mohl 
svobodně polemizovat třeba historik Petr Blažek. Jenže to nikterak neumenšilo absurditu situace: představme 
si, že by k nám po válce přijel takový K. H. Frank – hypoteticky u sousedů jen fešácky odsouzený –, už jako 
občan cizího státu, na univerzitní půdu besedovat dejme tomu s Ferdinandem Peroutkou na téma „jak to 
skutečně bylo“ (opět podle zlatého pravidla našich televizí „pět minut Hitler, pět minut Žid…“). Série, občas 
scenáristicky trochu překombinovaná (viz z aféry skutečného rakousko-uherského plukovníka Rédla převzatý 
motiv homosexuality), ovšem naštěstí neřešila jen Lorence/Ference, daleko důležitějším a aktuálnějším 
motivem byla i bezradnost lidí hledajících zprvu poctivě spravedlnost, vrcholící poznáním, že bez darebáků a 
spolupráce s nimi se pravdy nedoberou. Přesto seriál, stejně jako jiné relativně vydařené opusy, zejména 
dokumenty, kde bývá už tradičně na ceny největší tlačenice ( Až přije válka Jana Geberta; Švé d v žigulíku 
Petra Horkého; VONS Olgy Sommerové; Moravští Chorvaté  
 Petry Všelichové), na cenu nedosáhl.  
   
Dokumenty  
I tak letošní ročník Trilobitu, viděno perspektivou televizní tvorby, ovšem dopadl pro ČT nad všechna očekávání. 
Získala hlavní cenu za dokumentární triptych Čechosl ováci v gulagu režisérky Marty Novákové. Seriál je pro 
mne důkazem, jak lze mnohaletý, mravenčí, veřejnosti neznámý „základní výzkum“ (historici Jan Dvořák, Adam 
Hradílek, Jaroslav Formánek) proměnit v mimořádně zdařilou obrazovou aplikaci. Nikoli v nudnou historickou 
přednášku s obrázky, nýbrž ve strhující sérii „malých“ příběhů neznámých lidí, jejich naivních představ o 
sociálně spravedlivé zemi na východě, která se jim náhle přes noc proměnila v hrůzu stalinských lágrů. Byly jich 
jen z našich zemí tisíce a zde máme několik typických osudů, které mají společného jmenovatele: z „velkého 
slovanského bratra“ se stane Orwellův Velký Bratr a z malých dějin se vyloupnou dějiny velké.  
 Trilobitem byl poctěn i vynikající celovečerní dokument o přírodě Pla neta Česko Mariana Poláka – ČT 
dokument pohotově odvysílala, a to v královském vysílacím čase (prime-timu), na Nový rok; ostatně ČT byla i 
důležitým koprodukčním partnerem filmu, který byl podpořen i lichtenštejnským, islandským a norským grantem. 
Nemyslím si, že je přehnané přirovnání tohoto filmu k přírodovědným dokumentům BBC: řekl bych naopak, že 
Polákův opus přináší kromě úžasných záběrů živé přírody i přidanou hodnotu – nehledá krásu přírody v 
exotických destinacích, ale doma za humny, často na místech „nehezkých“ (skládky, výsypky, vojenské 
střelnice, probouzející se divočina po kalamitách v národním parku).  
 Dalším úspěchem televize veřejné služby byli pětidílní Rudí p rezidenti (Vaňkova, dříve Havlova, cena 
za „přínos občanské společnosti“: ČT 2, konkrétně pořad Nedej se – Občanské noviny, se podílela i na další 
ceně této kategorie za obrazové probouzení svědomí běžných konzumentů vajec z tzv. klecového chovu). 
Iniciátorovi cyklu o rudých prezidentech, dramaturgovi Petru Buchtovi, a jeho týmu (mimo jiné Miloš Doležal, Jan 
Sedmidubský, Luděk Navara, Roman Vávra, Zdeněk Všelicha, Petra Všelichová) se metodou věcného, 
odideologizovaného vyprávění, převážně jazykem dokumentárních záznamů, podařilo vykreslit pět plastických 
portrétů politiků, s jejich světly i stíny. Za to, že nakonec nejen u Gottwalda, Zápotockého a Novotného, ale i u 
Svobody a Husáka převážilo to druhé, nemohou tvůrci, ale zobrazované osobnosti a režim, který spoluvytvářely 
a který stvořil je. Znovu si při sledování cyklu uvědomíte nezastupitelnou roli dokumentaristiky i média veřejné 
služby, jež jí i v éře fake-news poskytuje prostor. A umožňuje občanům nepředpojaté poznání minulosti, které je 
předpokladem k tomu, aby se takový režim, byť v jakkoli zakuklené podobě, už nikdy nevrátil.  
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 P. S.: O předloňském bezprecedentním zrušení celkem šesti publicisticko-kritických či diskusních 
pořadů o kultuře v ČT a jejích ne-nahrazením pelmelem ArtZóny už jsem tu psal; nově dodám jen to, že tento 
veřejně nevysvětlený úlet veřejnoprávní televize jak loni, tak letos jen o vlas minul udělení „zcela zvláštní ceny“ 
Zlatý citrón. Nakonec ji po zásluze obdržela Rada českého rozhlasu (konkrétně pánové Jandák, Kňourek a 
předsedkyně rady paní Dohnálková). Na její absurdní rozhodnutí i na ještě absurdnější způsob volby mediálních 
rad vůbec Trilobit upozorňuje již podruhé, poprvé dostala zásilku „citronů“ kompletně celá poslanecká 
sněmovna. Zatím se nezdá, že by za totéž „citrony“ napřesrok neputovaly opět do stejných rukou.  
   
  
 
URL| https://www.divadelni-noviny.cz/bilance-zvana-trilobit 
 

Otakar Jelínek: Pane Halíku, Vaše universitní jmenování jsou zatížena 
jistou anomálií 

21.1.2019    parlamentnilisty.cz    str. 00     
    Tomáši Halíkovi, Hans Štembera         

Otevřený dopis panu Tomáši Halíkovi Pane Halíku, jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké 
hodnosti doktora u nás přesně stanovuje vysokoškolský zákon. 
 
Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, složenou ze schválených 
odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je možno u nás získat vzdělání v 
bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky pro získání odborné či vědecké 
kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká kvalifikace mohla být založena na 
pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často uvádíte Vy, např. s odkazem na 
dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí rektorské komise Karlovy 
university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně pokračujícím studiem v 
doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské zkoušky a dále obhajobu 
disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský zákon rovněž v této 
souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné vzdělání 
nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem.  
 Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace.  
 Už od roku 2016 jsem se zabýval investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který 
používáte za jménem. Tato činnost mě stála mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní 
církevní aktéři ve Vaší kauze - Mons. Ignazio Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské 
universitě v Římě a současný arcibiskup oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské 
teologické fakulty ve Wroclavi, nynější sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je 
zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy university senátor prof.Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se 
mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci 
Parlamentních listů pod názvem „Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“, uveřejněném dne 31.května 2016, 
poskytl hlavní důkaz pro obhájení mého stanoviska.  
 Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto záležitostí souvisejí a 
které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři měsíce studiem na 
Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Vaše 
licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu 
Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie ThLic. (summa 
cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal dne 13.2.1992 na 
Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.  
 Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
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zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání.  
 Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina.  
 Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku 
proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou jste tam předložil k 
„habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. Tématem Vaší 
wroclavské „habilitacje“, jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském 
koncilu“.  
 Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil děkan Teologické 
fakulty Papežské Lateránské university Mons.Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na 
Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu sídelnímu 
biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za 
kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, - „che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta 
Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della 
licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  
 Jak si jistě vzpomínáte, tento fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel 
Skalický o tom tehdy tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické 
Teologické fakulty: „náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 
1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, 
a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla 
Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na 
dvou různých fakultách.  
 K Vašemu vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, 
Mons.prof.K.Skalický tehdy sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou 
tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako 
druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí 
složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v 
soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  
 Jak je patrné, Mons.Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské 
universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace 
na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík 
dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.  
 Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví 
oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou 
licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na 
sociologické fakultě v Praze.  
 V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou 
příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
 Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons.prof. Karla 
Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons.Ignazio Sanna i 
Mons.Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž 
stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého 
doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás 
titul „doc“. Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a 
Polské republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent.  
 To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: 
„13. Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico 
ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což 
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v češtině znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň 
získávaný po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  
 Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy 
docenta praktické teologie, teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem 
v tomto diplomu uveden Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv 
disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus. (!)  
 V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Vašeho doktorátu ve 
Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné svědectví, týkající se Vašeho „studia"ve 
Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur 
Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque 
Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica 
postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum 
Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.  
 Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
 Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  
 Rektor PFT we Wroclawiu  
 Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi 
neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!  
 Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů ( ZDE ) v ČR zaveden roku 
1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím 
období, v letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr. - ZDE ), v 
tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní 
program“. Nový zákon umožńoval, aby absolventi přechozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za 
jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě jste Vy, pane 
Halíku, obratně využil v roce 2006, když jste rektora Prof.Hampla opovážlivě požádal o vydání osvědčení k 
užívání titulu Th.D. za jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste se profesorovi Hamplovi 
nerozpakoval bezostyšně předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, která Vám byla 
protizákonně udělena na MŠMT v roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. V tomto 
osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi 
postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, 
mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou 
„Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká 
škola.“  
 Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora!  
 V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat čtyři akademické 
hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické teologie ve 
Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. - a to na základě pouhé jediné práce, 
obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do 
akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu.  
 Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři odborné publikace:  
 Diplomová, rigorózní a habilitační práce  
 Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra a 
kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste machinacemi 
získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde nenalézáme (!) Vznáším 
otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při habilitaci ve Wroclawi?  
 Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem dle mého 
názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní studenti 
Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. Vy jste 
jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši čeští 
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příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
znepokojením poukazují.  
 Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší habilitaci v roce 
1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-vědecký titul 
doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl být posléze 
jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by chyběl při 
jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru. Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci ze 
sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve společnosti 
našich řádných universitních profesorů.  
 Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů zmiňujete též universitní komisi, která v roce 
1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od 
tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu 
předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná 
doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy významně zapojil i kardinál M.Vlk, který 
prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž 
tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného učitele, brutálním způsobem navždy zbavil 
možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. Osobně se domnívám, že právě intervence 
kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti 
university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo 
dosah vlivu kardinála Vlka.  
 V roce 2018 se mi podařilo při osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých 
vlastních poznatcích, týkajících se Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás 
ubezpečit, že profesor Wilhelm nad tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti 
o tom, zda tehdy universitní komise „starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně 
nezaujatou pozornost.  
 V nedávné době jste se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele 
Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš 
národ v katedrále na svátek sv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně 
dostalo oficiálního církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála 
Meisnera naléhavě žádal.  
 Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto.  
 Na tiskové konferenci v souvislosti s udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, 
opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a 
zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a 
postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se dokonce uchyloval k akademickým podvodům.  
 V Praze dne 17. ledna 2019  
 Otakar Jelínek  
 Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
 Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
   
Foto: Hans Štembera Popisek: Tomáš Halík.  
  
 
URL| https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Otakar-Jelinek-Pane-Haliku-Vase-universitni-
jmenovani-jsou-zatizena-jistou-anomalii-567480 
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Vyšší sazby můžou zvýšit úroky na bankovních účtech. Ztrát způsobených 
inflací se ale běžní střadatelé nezbaví, říká Holub z ČNB 

22.1.2019    ihned.cz    str. 00     
             

Na začátku února bude centrální banka letos poprvé jednat o tom, má-li pokračovat ve zdražování peněz. Tedy 
v tom, co s přestávkami provádí už od srpna 2017. 
 
Loni Česká národní banka zvedla svou základní úrokovou sazbu pětkrát, naposledy v listopadu na 1,75 
procenta. Banky podle ní určují úroky z půjček podnikům a jednotlivcům. I když by se případné další zvýšení 
sazeb ČNB mělo projevit také na úrocích z bankovních účtů, běžní střadatelé se nemají na co těšit. Ztrát, které 
jim na úsporách způsobuje inflace, se nezbaví.  
 Pochází z Liberce. Vystudoval ekonomii na pražské Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV 
UK). Během působení v ČNB, kam nastoupil v roce 2000, obhájil na Institutu ekonomických studií FSV UK 
docenturu v oboru ekonomické teorie. V letech 1996–2000 působil v Komerční bance v týmu ekonoma a 
pozdějšího centrální bankéře Kamila Janáčka. Od roku 2004 do loňského listopadu vedl tým měnové sekce 
ČNB. Holub je ženatý a má dvě děti. I s nimi rád hraje plážový volejbal a tenis.  
 "Především nemohou očekávat, že dostanou nějaké zúročení na běžných vkladech, kde stále české 
domácnosti drží velkou část svého majetku. Pokud chtějí v bankách o něco vyšší výnos, tak se samozřejmě 
musí přesouvat do termínovaných nebo spořicích účtů. Na nich je průměrná výše úrokových sazeb někde 1,3-
1,4 procenta a postupně se zvyšuje s tím, jak si banky začínají více konkurovat o vklady," uvedl Tomáš Holub v 
prvním rozhovoru pro média po svém jmenování do sedmičlenné bankovní rady ČNB loni v prosinci.  
   
Dlouhá léta s ČNB  
I když je Holub členem vrcholného vedení jen dva měsíce, má ve srovnání s ostatními členy rady za sebou 
nejvíce let práce v centrální bance. Do ČNB nastoupil už v roce 2000 jako poradce viceguvernéra.  
 Do konce loňského listopadu vedl sekci připravující ekonomická doporučení právě pro členy bankovní 
rady. Ti se na jejich základě rozhodovali, jak nastavit úrokové sazby a další pravidla pro udržení stability 
domácího finančního sektoru. "S novou kanceláří se samozřejmě změnila náplň mé práce, která mě velmi těší," 
shrnul první dojmy z nové funkce.  
 Díky své erudici je tak Holub vnímán jako jeden z významných hlasů v bankovní radě. Už dříve jeho 
veřejná vystoupení poutala pozornost mezi investory, protože z nich mohli usuzovat, jak by o nastavení úroků 
mohla rozhodnout bankovní rada.  
 Nyní má Holub kromě svých odborných znalostí také jeden ze sedmi hlasů určujících měnovou politiku 
ČNB a cenu peněz v zemi. V bankovní radě může setrvat maximálně dvě šestiletá období.  
   
Růstu sazeb nahrává koruna  
Pro letošní rok Holub očekává, že by banka mohla dál zvyšovat základní úrokové sazby. Ke zpřísnění měnové 
politiky ale nemusí nutně dojít hned 7. února. "Dovedu si tak představit, že naše pauza ve zvyšování sazeb, 
kterou jsme si dali v prosinci, může pokračovat. Může to trvat klidně dvě tři zasedání v řadě, než přistoupíme k 
dalšímu zvýšení," řekl.  
 Kdyby k tomu došlo, tak hlavní úroková míra ČNB, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, doběhne 
současnou míru inflace okolo dvou procent. To ale stále bude málo na to, aby úročení na spořicích účtech 
stouplo natolik, že vynuluje to, co z vložených peněz umaže růst spotřebitelských cen. K tomu by se repo sazba 
ČNB musela dostat alespoň zhruba na 2,75 procenta, uvedl Holub.  
 Holub si myslí, že komerční banky dosud do úročení vkladů nepromítly zcela zvýšení základních sazeb, 
ke kterým ČNB přistoupila v rychlém sledu za poslední rok a půl. Jakmile tak banky učiní a zohlední při tom 
budoucí zvýšení základních úroků ze strany centrální banky, tak by se úroky na termínovaných vkladech mohly 
dostat ke dvěma procentům.  
 "Že by ale v dohledné době byly sazby na spořicích účtech vyšší než dvě procenta, není podle mého 
názoru reálné," varoval a dodal, že pro výnosy převyšující inflaci je třeba volit jiné, rizikovější nástroje než 
bankovní vklady.  
 Vyšší úroky nastavené ČNB jsou tak více než na výnosech z vkladů vidět na úrocích, které si banky 
účtují za úvěry. Průměrná sazba hypoték se z rekordně nízkých úrovní 1,77 procenta v roce 2016 vyšplhala na 
současných 2,91 procenta, ukazují statistiky portálu Hypoindex společnosti Fincentrum.  
 Podle Holuba ještě rychlejšímu růstu hypotečních úroků zabránil konkurenční boj mezi bankami, které 
nechtěly ztratit podíl na trhu.  
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 Holub říká, že ČNB pro zvyšování úrokových sazeb nahrává to, že kurz koruny je slabší, než očekávala. 
V roce 2017, kdy banka po téměř čtyřech letech zastavila intervence na devizovém trhu s cílem udržet kurz 
slabší než 27 korun za euro, se bankéři obávali, že by koruna mohla posílit až příliš strmě. Nyní je kurz okolo 26 
korun za euro.  
 V té době měli také strach, aby příliš rychlé tempo zvyšování základní úrokové sazby z tehdejší úrovně 
0,05 procenta posílení kurzu koruny ještě více nepodpořilo. To se ovšem nestalo, protože investoři začali loni 
přesouvat peníze z rozvíjejících se trhů, mezi něž patří také Česko. Vedlo je k tomu zvyšování úroků americkou 
centrální bankou Fed, které zvýšilo výnosy z amerických státních dluhopisů.  
   
  
 
URL| http://archiv.ihned.cz/c1-66444730-vyssi-sazby-se-mohou-projevit-na-urocich-z-bankovnich-uctu-ztrat-
zpusobenych-inflaci-se-ale-bezni-stradatele-nezbavi-rika-holub-z-cnb 
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15 minut s výstavou Jubilanti Hollaru 
22.1.2019    kulturio.cz    str. 00     

    Kateřina Zemanová         

Máte nazbyt 15 minut v centru Prahy, u Národního divadla? Ideální čas navštívit výstavu Jubilanti Hollaru v malé 
galerii Hollar hned vedle Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Svá díla v ní vystavují členové, kteří tento 
rok slaví kulaté či půlkulaté jubileum počínaje padesátinami. 
 
Výstava to ale rozhodně není jednolitá – mnoho autorů – mnoho výtvarných „deníků“ – mnoho technik – mnoho 
pohledů na svět. A tak se vedle sebe setkává abstraktnost digitálního tisku spolu s precizností mědirytu.  
 Že byste neměli čekat třípatrovou galerii ovšem neznamená, že zde není nic k vidění. Nás zaujal 
například příběh Poslední sklenky Barbary Šalamounové nebo tajuplnost Ateliérů, která se ukrývá v leptech 
Zdeňka Strouhala. Jako z komiksu působily obrazy Ladislava Sýkory. Příznivcům moderního umění se budou 
určitě zamlouvat výtvory Dity Jiříčkové. Svou jednoduchostí vás zaujmou dvoubarevné dřevořezy Renaty 
Maesové, která svou inspiraci našla v řece. A pokud se rádi podíváte na krásné ženy, toto téma pro vás 
zpracoval Tomáš Hřivnáč v obrazech Mizet a Živa.  
   
  
 
URL| https://kulturio.cz/fotoreport-vystava-jubilanti-hollaru-2019/ 
 

Za Rudolfem Kučerou (Jaroslav Formánek, Bohumil Doležal, Adam Drda) 
22.1.2019    bubinekrevolveru.cz    str. 00     

             

V úterý 15. ledna 2019 náhle zemřel politolog, filosof, historik, vysokoškolský pedagog a někdejší disident 
Rudolf Kučera. Narodil se 10. dubna 1947 v Praze, v letech 1965–1970 absolvoval FF UK, obory filozofie a 
historie. Poté začal pracovat jako odborný pracovník v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV a vstoupil do KSČ. 
Posléze se zapojil do rozšiřování Charty a v roce 1977 se zúčastnil pohřbu Jana Patočky. Následně byl po 
zásahu Státní bezpečnosti vyloučen ze strany a vyhozen ze zaměstnání. Živil se v dělnických profesích, podílel 
se na organizování bytových filosofických seminářů a vzniku samizdatů zaměřených na filosofii. V roce 1984 byl 
spoluautorem dokumentu Charty 77 Právo na dějiny. Ve stejném roce inicioval vznik samizdatové revue Střední 
Evropa a její knižní edice, tento časopis, do něhož pravidelně psal a v němž působil jako šéfredaktor, vycházel 
do jeho smrti. V roce 1990 založil neziskový Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. Ve stejném roce 
zakládal katedru politologie na nově zřízené fakultě FSV UK (později Institut politologických studií), kde učil a do 
roku 2012 působil jako ředitel. V roce 1991 byl jmenován prvním docentem politologie v Československu. Od 
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roku 2006 vyučoval také na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na 
vysoké škole CEVRO Institut v Praze. Výrazně se angažoval v diskusi o poválečném vyhnání českých Němců. 
Často publikoval v masmédiích a vydal řadu odborných a popularizačních prací. Byl dlouholetým předsedou 
Panevropské unie Čech a Moravy. Je držitelem různých ocenění, například v roce 2009 mu maďarský prezident 
udělit státní vyznamenání Maďarský záslužný řád v úrovni rytíře. Následující vzpomínkové texty pro Bubínek 
Revolveru napsali Jaroslav Formánek, Bohumil Doležal a Adam Drda. 
 
Rudolf Kučera, cca 1990 (foto archiv)  
   
Morous v černých montérkách  
Jaroslav Formánek  
 Někdy v roce 1984 jsem se stal členem podivného pracovního kolektivu, který pod názvem přidružená 
výroba JZD Chýně prováděl stavební práce po celé Praze. Podivného proto, že mými spolupracovníky byli 
dobrodruzi, hazardéři, podvodníci, zkrachovanci i sedmilháři, a skoro všichni se sklonem k alkoholismu. JZD 
zaměstnávalo nevrlé chlapíky z Balkánu, co se odmítali bavit o své minulosti, věčně nepřítomné veksláky, 
vysloužilé sportovce, údajné doktory či inženýry, bývalé vedoucí propuštěné kvůli manku, ale i jednoho 
kouzelníka, jenž přišel o angažmá v pražském Varieté kvůli své chronické kleptomanii. Zedničinu nebo nějaké 
vhodné řemeslo přitom ovládalo jen několik jedinců a většina zaměstnanců brala peníze díky falešným nebo 
neskutečně nafouklým fakturám za odvedenou práci. Ta probíhala s častými přestávkami na osvěžení od 
pondělí do čtvrtka. Na můj dotaz, proč se nepracuje i v pátek, mně bývalý kouzelník odpověděl: „To už jezdíme 
na chalupy.“  
 Jednoho dne mě šéf tohoto bizarního podniku v socialistických kulisách odvezl ze staveniště v Braníku 
na stavbu v Karlíně. Přesun vysvětlil slovy, že Pepíno začal obkládat koupelnu taxikáři Ádovi a Akademik prý 
nestíhá u míchačky. Na jednom z karlínských domů se tehdy opravdu pracovalo, dělala se nová fasáda. Když 
jsme tam dorazili, stál u míchačky obtloustlý, na první pohled zakaboněný morous v černých montérkách a se 
zvláštně šlechtěnými vousy – rašily mu všude jen ne pod nosem. Oproti jiným spolupracovníkům měl ale 
laskavé oči a sotva pronesl několik vět, zjistil jsem, že ke komunikaci s okolím používá zdvořilý a většinou 
spisovný jazyk s bohatou slovní zásobou i zjevným smyslem pro humor, ironii. Očividně byl starší než já, a tak 
jsem navrhl, že budu jezdit s kolečkem malty k zedníkům, kdežto on bude tu směs vyrábět. Zjevně si oddychl a 
nabídl mi partagasku. Aniž bych to tenkrát tušil, zrovna jsem se octnul na životní křižovatce. Přijetí zkroucené 
cigarety mě nasměrovalo na úplně novou, a ještě před pár hodinami nemyslitelnou cestu. Nebyla lehká, zato 
vrchovatě zajímavá, v mnoha směrech objevná i dobrodružná. Kdoví, kde a jak bych bez Rudolfa Kučery 
skončil? Neboť ten morous v černých montérkách byl on.  
 Do té doby jsem se životem v Praze protloukal víceméně osamoceně, bez přátel. Zajímal jsem se o 
literaturu, historii i politiku, avšak odkázán pouze na oficiální nabídku. Přesněji řečeno na komunistickou 
propagandu a produkci komunistických nakladatelství. S Rudolfem, bývalým pracovníkem Československé 
akademie, se tento uměle zúžený svět radikálně rozšířil a podstatně prohloubil o netušené dimenze. Půjčoval 
mně literaturu, o níž jsem nikdy předtím neslyšel. Vyprávěl o dějinách a politice nejen jinak, než zněl závazný 
ideologický kánon, ale i v souvislostech, které historické postavy i události stavěly do nového zorného pole a 
vybízely posluchače ke kritickým otázkám i nad zdánlivě pozitivními velikány či dějinnými zvraty.  
 Co mám na mysli? Například z rodinné i osobní zkušenosti jsem věděl, že komunismus je podlý zákeřný 
systém profitující z negativních lidských vlastností, hlouposti a ignorantství. Důvody implantace tohoto režimu ve 
vyspělém Československu jsem ale vnímal jako smůlu země, kterou na konci války osvobodila Stalinova 
armáda a umožnila tak vládu domácí lůzy. Nikdy předtím mě nenapadlo hledat jednu z příčin vítězství 
komunismu v českém případě i v patetických a falešných obrazech husitského hnutí a jeho rovnostářství, 
národního obrození či „heroického“ odporu vůči Rakousku-Uhersku, jež přijali a svou autoritou posvětili 
obdivovaní zakladatelé demokratického Československa.  
 V duchu kritického pohledu na dějiny, podloženého nebývalou erudicí, Rudolf vedl a řídil i samizdatový 
časopis Střední Evropa, který začal zrovna spoluvydávat. Mimo jiné se v něm otevírala tenkrát naprosto 
tabuizovaná témata jako nezákonné a morálně odpudivé uplatnění kolektivní viny při poválečném vyhnání 
sudetských Němců. Anebo zbytečný a pro další vývoj střední Evropy fatálně zhoubný rozpad Rakouska-
Uherska, nepříjemné otázky nad Masarykovou i Benešovou politikou za I. světové války a za jejich působení v 
prezidentských funkcích. Byla to zkrátka témata nelibě znějící nejen komunistickým uším, ale i zapřisáhlým 
českým patriotům či nacionalistům z řad disentu nebo exilu. Geneze polistopadového nálepkování časopisu 
Střední Evropa jako proněmeckého, revanšistického a Habsburkům nakloněného začíná v této době.  
 U míchačky v Karlíně a později i na Malé Straně, kam jsme s Rudolfem Kučerou od JZD Chýně 
nakonec společně odešli za stejnou pracovní činností pod jinou hlavičkou, se zastavovali spolupracovníci této 
revue, třeba Andrej Stankovič, Zbyněk Hejda nebo Josef Forbelský. V bytě na Valdštejnském náměstí, kde 
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Kučerovi tehdy bydleli, jsem se seznámil i s dalšími zajímavými lidmi: Josefem Mlejnkem starším, Petruškou 
Šustrovou, Ludvou Bednářem, Emanuelem Mandlerem a prostřednictvím kontaktu od Rudolfa později v Paříži i 
se Zdeňkem Vašíčkem a Jaroslavem Vrzalou. Vesměs všichni se stali mými blízkými přáteli a všichni pro mě 
podobně jako Rudolf objevili kus nového či objevně nahlíženého literárního, historického nebo politického světa. 
Tenkrát na Malé Straně to zkrátka byla ta nejlepší universita, kterou mně mohlo Československo nabídnout. A 
nejen to.  
 Rudolfova žena Milada, tchýně Jiřinka a dcery Markéta, Klára i Julie se jednu dobu staly mou druhou 
rodinou, přístřeším v nouzi, kde se důvěra splácela důvěrou. V jejich rozlehlém bytě ve čtvrtém patře 
starobylého malostranského domu, kde se vršily knihy a zahraniční časopisy, kde visely, posedávaly či zpoza 
květináčů vykukovaly kouzelné loutkové postavičky a kde vždy pobíhal nějaký malý pes, jsem často užasle 
pozoroval, jak lze dosáhnout souznění dvou naprosto odlišných povah, pokud je spojuje vzájemná láska, 
respekt a tolerance. Rudolf byl duch bytostně karteziánský, racionální, s někdy přísnými nároky na svou rodinu, 
které však vyvažovalo jeho dobré srdce. Milada zase do vůle po řádu vnášela přirozenou volnost a pozitivně 
entropické prvky. Třeba do časově závazně naplánovaných odjezdů na chalupu do vesničky Pavlov na 
Vysočině, kdy hlava rodiny rezignovaně postávala dlouhé chvíle u prázdného auta před domem na 
Valdštejnském náměstí.  
 Rudolf Kučera s manželkou Miladou a dcerou Julií, začátek 90. let  
 Po listopadu 1989 Rudolf definitivně vyměnil své černé pracovní montérky za oblek s košilí a kravatou. 
Významně se podílel na vzniku a pedagogickém chodu katedry politologie na Fakultě sociální věd University 
Karlovy, zřídil a vedl českou sekci Panevropy, učil i mimo Prahu. Ve svém domovském časopise a 
nakladatelství Střední Evropa publikoval své podnětné knihy, analýzy a komentáře k dění v ČR i v zahraničí, a 
tak jako kdysi mě večer po šichtách u míchačky seznamoval i veřejnost s články a publikacemi v Česku do té 
doby neznámých autorů. Domnívám se, že měl i větší ambice, které u člověka s jeho vzděláním, bystrým 
úsudkem, inteligencí a zkušenostmi, byly přirozené. Jenže Rudolf, jak už bylo řečeno, zastával názory a zabýval 
se tématy, která provokovala i v nové době. Stigmat posluhovače Sudeťáků a Habsburků se nikdy nezbavil. Jak 
se často stává v české kotlině, bylo to přitom zásadní nepochopení, v němž snahu o dialog s bývalými 
spoluobčany a s jejich potomky i panevropské myšlenky postavené oproti vyhrocenému nacionalismu 
ovlivňovala úzkoprsost místních šosáků i plody letité komunistická ideologie, zaměřené v tomto případě na 
zaprodance placené revanšisty.  
 V nové době opojené úspěchy českého prezidenta v zahraničí i relativně bezbolestným přechodem 
tuzemské ekonomiky k tržnímu hospodářství Rudolf Kučera nadto obtěžoval jako jeden z prvních i svými 
kritickými názory na způsob transformace společnosti od komunismu ke svobodě. V tomto směru mě nadosmrti, 
byť nepřímo poučil, co to je politická korektnost. Neboli myšlení opět ovládané jedinou „správnou“ ideou.  
 Po rozpadu Československa jsme se domluvili, že s ním na téma české transformace udělám rozhovor. 
Měl vyjít ve francouzském deníku Le Monde. Rudolf byl ve svých odpovědích nekompromisní, listopadový 
samet československých ulic a náměstí vnímal jako nutnou, a tedy plánovanou kulisu, za níž proběhlo sice 
bezproblémové, ale z hlediska budoucnosti draze zaplacené předání moci. Víceméně přesně tenkrát 
předpověděl naši politickou současnost, k níž Česká republika musela dospět kvůli diletantství a paktování se 
polistopadových politiků s komunisty a kvůli jejich nechuti vypořádat se s viníky předešlých nezákonností. Když 
jsem francouzskou verzi tohoto rozhovoru přinesl do Le Mondu, redaktor, s nímž jsem byl domluven, si ji přečetl 
a vyprovodil mě se slovy, že dá vědět. Skutečně se za pár dnů ozval, s tím, že to Le Monde neotiskne, 
poněvadž by takový rozhovor „vrhl špatné světlo na ve Francii populárního Václava Havla i úspěšnou 
sametovou revoluci.“  
 V posledních letech jsme se s Rudolfem vídávali už jen zřídka. Často jsem si na něj ale vzpomněl při 
chůzi pražskými ulicemi, když jsem míjel nějaký dům či dvorek, kde před lety stávala naše míchačka. Vzpomněl 
jsem si i v úterý 15. ledna. Navečer jsem odcházel z Archivu bezpečnostních složek a ve vrátnici vracel klíč od 
skříňky robustnímu muži se zvláštně šlechtěnými vousy a laskavým pohledem. Vypadal jako Rudolf v dobách, 
kdy jsme se seznámili. „Tak Rudolf na stará kolena zázračně omládl a hlídá vchod archivu s estébáckými 
listinami,“ blesklo mi hlavou a usmál jsem se. V tom okamžiku historik, pedagog a můj jedinečný kamarád 
Rudolf Kučera už nebyl mezi námi.  
 Rudolf Kučera na začátku 80. let  
   
Za co vděčím Rudolfu Kučerovi  
Bohumil Doležal  
 16. ledna zemřel politolog a publicista Rudolf Kučera. Dlouho jsem s ním spolupracoval a jsem mu taky 
dosti zavázán. Rád bych to při této příležitosti připomenul.  
 Na počátku roku 1993 jsem došel k názoru, že na svém dosavadním místě („ředitel odborného útvaru 
předsedy vlády ČR“) tak nějak nejsem na svém místě. Mj. i proto, že by mi daleko víc vyhovovalo psát do novin 
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či učit na vysoké škole. Dělat to zároveň s touto funkcí bylo jednak z časových důvodů vyloučené, jednak to 
znamenalo střet zájmů a jednak má člověk tou funkcí svázané ruce. Naštěstí jsem se někdy v lednu náhodou 
sešel s doc. dr. Kučerou, který se mi mezi řečí zmínil, že shánějí lidi pro Politologický institut Fakulty sociálních 
věd. Moc dlouho jsem se nerozmýšlel, dohodl jsem se s premiérem Klausem na odchodu a od podzimu jsem už 
coby odborný asistent působil na katedře politologie Politologického institutu FSV UK. Vydržel jsem tam deset 
let a vzpomínám na to docela rád. Z finančního hlediska jsem si sice dost pohoršil, ale to mi zase až tak 
nevadilo: jednak jsem mohl dělat to, co mne bavilo, jednak jsem měl příležitost (vlastně nutnost) si doplnit 
vědomosti. Do novin jsem mohl psát bez obav ze střetu zájmů, a ještě si tak vlastně trochu přivydělat. Během 
těch deseti let mi vůbec nic nechybělo.  
 Rudolf Kučera byl velmi tolerantní šéf a vycházel mi vstříc: témata přednášek a seminářů jsem si 
stanovil v rámci úvazku sám. Tahle tolerance byla k nezaplacení a jsem za ni doc. Kučerovi velmi vděčný. Za 
totáče se mi o ničem podobném ani nezdálo a poslancování ve FS ČSFR v letech 1990–1992 byl neuvěřitelný 
opruz. Odvrácenou stránkou věci bylo pouze to, že jsem čas od času musel docházet na schůze různých 
vědeckých rad. Byla to sice strašná otrava, ale dalo se to přežít (moc práce jsem tam neodvedl).  
 V roce 2003 se mělo rozhodovat (dělalo se to pravidelně) o vedení Politologického institutu. Doc. 
Kučera to neměl jako vedoucí Institutu jednoduché hlavně pro jeho výrazné názory na sudetoněmeckou otázku 
(které jsem v tom podstatném sdílel a sdílím je dodnes). Jeho kolegové z vyšších míst byli tehdy většinou čeští 
starovlastenci, často s kořeny v té historické etapě, kdy nám ještě nevládli politici, co nemakali a kradli, jak říká 
Andrej Babiš. Těsně před rozhodnutím se náhle objevil protikandidát, který s přehledem zvítězil. Protože jsem 
byl z různých etap svého života (viz výše) na podobná překvapení zvyklý a snažil jsem se reagovat spontánně, 
dal jsem okamžitě výpověď (nebylo to obtížné, už dva roky jsem přesluhoval). A řekl jsem při té příležitosti v 
rámci možností veřejně, co si o té akci myslím. Doc. Kučerovi to už ovšem nepomohlo, ale troška ostudy z toho 
byla, takže jsem se mu snad aspoň částečně odvděčil.  
 A i já se vlastně dočkal jistého vděku: když mi pak spočítali důchod a já připočetl výhodu levnější 
tramvajenky, zjistil jsem, že jsem až tak netratil.  
 Rudolf Kučera v bytě na Valdštejnském náměstí, začátek 80. let (foto archiv rodiny)  
   
„Kvalitní péče pro nemocného člověka!“  
Adam Drda  
 Zemřel Rudolf Kučera. Znal jsem ho od mládí, byl otcem mé ženy a dědem našich tří dětí. Pojednávat 
veřejně a při podobné příležitosti o někom takto blízkém je vždycky potíž: většina prožitků je osobních a některé 
jsou těžko sdělitelné. Přesto se pokusím napsat pár vzpomínek, které se mi v posledních dnech vrací – snad o 
Rudolfovi něco málo řeknou.  
 Ke Kučerům jsem přibyl asi v roce 1987, kdy jsem začal chodit s jejich dcerou. Bylo mi šestnáct, byl 
jsem poněkud zanedbaný, nevzdělaný a zmatený knihkupecký učeň, navíc jsem záhy neměl kde bydlet. Rudolfa 
jsem se nejdřív dost bál, na první pohled na mě dělal dojem nevlídné autoritativní hlavy rodiny. Dopadlo to tak, 
že jsem v Kučerovic bytě na Valdštejnském náměstí trávil víc a víc času v častějších a častějších hovorech s 
jeho obyvateli, a nakonec jsem tam bydlel. Rudolf a jeho žena Milada mě s neobvyklou velkorysostí přijali i s 
mým olysalým foxteriérem (Rudolf přitom neměl psy příliš v lásce a doma už jednoho trpěl). V tom věku jsem 
obzvlášť potřeboval domov a nemám tušení, co by se se mnou jinak dělo. To je první a zásadní věc: Rudolf byl 
laskavý a dobrý člověk.  
 Bylo mu tehdy čtyřicet, živil se jako zedník, vstával v šest hodin ráno a odcházel do práce v 
pruhovaných kalhotách s laclem, protože Miladino estetické cítění by mu nedovolilo socialistické montérky. 
Vracel se kolem druhé třetí, chvíli si zdřímnul na gauči a pak se věnoval své skutečné práci: četl, psal, 
připravoval samizdatovou revui Střední Evropa. Dodnes nechápu, kde bral k soustředěnému intelektuálnímu 
výkonu sílu, protože dlouhé roky vydělával na obživu své rodiny manuálně, byl z donucení opravdu dělník a 
neměl žádnou „zašívárnu“ v kotelně nebo jako domovník či noční hlídač. Později večer jsme sedávali v jeho 
pracovně v potrhaných prvorepublikových kožených křeslech, kouřili jsme, já jsem kladl pitomé otázky a Rudolf 
na ně trpělivě odpovídal, spíš mi přednášel. Myslím, že ho to celé těšilo a že už tehdy byl skvělý pedagog.  
 Jezdil jsem jako kluk do zdevastovaného pohraničí, o víkendech a o prázdninách jsem vyrůstal v krajině 
prázdných polorozpadlých domů, opuštěných a zarostlých německých hrobů a všudypřítomného smutku, ale 
ohledně vyhnání tamních obyvatel jsem byl zcela pod vlivem školní výuky a propagandistických filmů. Rudolf mě 
ideologických nánosů brzy zbavil. Jeho vliv měl taky brzký výsledek v hodině dějepisu na učňáku, kde jsem 
nový poznatek, totiž že „odsun“ byl zločin, okamžitě prezentoval a téměř přivedl ke kolapsu bojácnou třídní 
učitelku (byla ale hodná, obešlo se to bez důsledků). Podobně jsem se od Rudolfa dozvídal mnohé o 
holocaustu, díky němu jsem četl první vzpomínky přeživších, u Kučerů jsem poprvé viděl Lanzmannův film Šóá 
(pouštěl se ve francouzštině a Jarda Formánek k němu četl český překlad). Témat hovorů bylo nepřeberně, od 
křesťanství přes marné pokusy vysvětlit mi, o co jde ve fenomenologii, až po komunismus. To poslední bylo 
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obzvlášť pozoruhodné. Do té doby jsem měl zažito, že se jednoduše nadává „na komouše“ nebo se mluví o 
cenzuře a persekuci, ale Rudolf dokázal komunistický systém a ideologii analyzovat, měl filosofické vzdělání, 
dobře znal marxismus, sledoval dění v Rusku, měl ale i osobní zkušenost „ze struktur“. Současně v něm nebyla 
ani stopa po nějakém zbytkovém stranickém zápalu či nostalgii jako u většiny osmašedesátníků – věřícím 
komunistou nikdy nebyl a sovětský systém mu byl odporný se vším všudy.  
 Rudolf mi dal číst knihy, o jejichž existenci jsem neměl tušení, díky němu jsem si uvědomil, že české 
země nejsou odjakživa nejzápadnější výspou slovanské (rozuměj ruské) říše, ale součást specifického 
středoevropského kulturního prostoru. Díky Rudolfovi jsem poznal podstatnou část těch, kdo v mém životě také 
sehráli rozhodující roli, především Zbyňka Hejdu a Nikolaje Stankoviče – oba patřili do redakce Střední Evropy, 
která se u Kučerů nebo u Hejdů scházela každý týden.  
 Paměť je zrádná – a já už přesně nevím, co bylo v roce 1988 nebo 1989, při psaní mi vyvstávají obrazy 
v neuspořádaném sledu. Jsem nemocný, ležím s horečkou na palandě v zadním pokoji. Rudolf se v podvečer 
odněkud vrací, vchází do místnosti, něco nese, směje se a volá: „Kvalitní péče pro nemocného člověka!“ A 
podává mi samizdatové Lidové noviny či Sport a novou Revolver Revue. Když si tu vzpomínku vybavuju, 
dochází mi, že byl tenkrát skoro pořád veselý, že jsem ho neznal v obavách nebo dokonce v depresích. To 
může znít banálně, ovšem dělo se to v hnusné době, kdy snad každý takový člověk (ať už to nynější revizionisté 
zkreslují jakkoli) v jednom kuse pociťoval přinejmenším úzkost. Vzdor svému povolání se živil namáhavou 
fyzickou prací a po ní teprve mohl dělat to, co považoval za podstatné, jeho postoje měly i další nepříjemné 
důsledky, a atmosféra ve společnosti ani koncem osmdesátých let veselá nebyla. Stávali jsme se svědky 
policajtského mlácení na demonstracích, každou chvíli někoho sebrali, v roce 1988 zemřel ve vězení Pavel 
Wonka, pak zavřeli Ivana Jirouse a Jiřího Tichého, o rok později Františka Stárka... Doma se o tom všem 
samozřejmě mluvilo. Dostal jsem od Rudolfa exilové vydání Zprávy o organizovaném násilí – tedy soubornou 
knihu o komunistických zločinech v Československu –, četl jsem ji jedním dechem a se zděšením, pamatuju si, 
že jsem při líčení estébáckých a bachařských praktik prožíval až fyzický strach. Rudolf s Miladou však působili 
klidně, ačkoli jeho mohli kvůli samizdatu kdykoli zavřít, což dobře věděli. Nevím, zda byl ten klid skutečný nebo 
jen určený dětem, ale pro mě měl obrovský význam. Rudolf mi sloužil jako první vzor muže, který začal dělat 
správné a důležité věci, a když už se k tomu rozhodl, nepříjemnosti a riziko prostě přijal jako nutnou daň.  
 Jeho členství v KSČ mi vždycky připadalo nepochopitelné a taky legrační mírou naivity. Zároveň tak 
nějak odpovídalo jeho v jádru dobrodružné povaze. Stal se členem strany na samém počátku normalizace, aby 
mohl v roce 1970 jako čerstvý absolvent FF UK nastoupil do Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, neboť na něj 
naléhali tehdejší známí, vyhození reformní komunisté. Přesvědčili ho, že ve strukturách musí být někdo slušný, 
aby mohl uvnitř působit a za čas prosazovat reformy. Rudolf o tom období vyprávěl dost otevřeně: popisoval 
zkušenost, díky níž zanedlouho pochopil, že představy o rozvracení systému zevnitř jsou absurdní, že v 
nomenklaturním ústavu nejen nemůže působit jako „rozvraceč“, ale nemůže dělat vůbec nic smysluplného. 
Současně líčil, že se kvůli rodině bál dát výpověď z „prestižního“ pracoviště a vystoupit ze strany, že ho systém 
skrz ten strach do značné míry ovládl.  
 Když byla publikována Charta 77, začala masivní protikampaň a zemřel jeden z prvních mluvčích Jan 
Patočka, šel Rudolf na jeho pohřeb, přičemž bylo zřejmé, že StB účastníky monitoruje a přítomnost mezi 
smutečními hosty bude mít důsledky. Vždycky zdůrazňoval, že rozhodující impuls k tomu dala Milada, která 
rezolutně prohlásila, že tam jít musí. Po Patočkově pohřbu dostal od Státní bezpečnosti nabídku spolupráce, 
odmítl a záhy byl vyhozen z práce i ze strany. V ústavu se o jeho propuštění hlasovalo na odborářské schůzi a 
pokaždé vzpomínal, jak mu jakási spolupracovnice soukromě projevovala podporu a při hlasování mu pak 
pevně stiskla ruku – tu druhou zvedla pro vyhazov. Dokonalá ilustrace tzv. každodennosti v husákovském 
Československu.  
 Rudolf se nikdy nelitoval. Taky mi od počátku důvěřoval. I to mi dnes připadá zaznamenáníhodné. Jeli 
jsme spolu v noci k tiskaři, který na sítotisku tajně dělal obálky na samizdatovou Střední Evropu, jeli jsme spolu 
jiné noci vyzvednout knihy ze Západu, které nám jakýsi člověk podával z auta, zaparkovaného před hotelem na 
Václaváku. Tehdy jsem hodně fotografoval a Rudolf mě poslal do Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, kde byl 
Váchalův nábytek, abych tam pořídil fotky do zamýšlené knížky, jindy se mě ptal, jestli bych byl ochotný udělat 
jiné fotky pro Pavla Tigrida (k tomu už nedošlo). Když jsme získali s Markétou od mého strýce malý půdní 
prostor na Smíchově, v němž se dalo chvílemi přebývat, ale ne trvale žít, navezl nám tam Rudolf stovky 
oxeroxovaných stránek připravované knihy z Edice Střední Evropy (České dějiny od „Moravského“, což byl 
pseudonym jakéhosi středoškolského profesora), které jsme pak tzv. snášeli a složené odváželi kamsi do 
vazárny. Všechno to bylo dobrodružné a k něčemu, dávalo to smysl a prostupovalo se to s obyčejnými věcmi: 
naučil mě řídit auto nebo míchat maltu a nahazovat zeď.  
 Poprvé v životě jsem měl otcovskou autoritu, s níž jsem něco zažíval a která se mi věnovala. Díky jeho 
příkladu jsem v roce 1988 odešel z učiliště a nastoupil do práce: rozhodl jsem se, že se půjdu taky živit jako 
dělník a zapojím se do výroby samizdatu, začnu žít jako on a jeho přátelé – představa, že budu prodávat 
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oficiálně povolenou literaturu, když je tolik zakázaných knížek, se mi příčila. Radost z mého rozhodnutí neměl, 
rodičovsky soudil, že bych měl chodit do školy a dokončit aspoň něco, ale zároveň jsem měl pocit, že mě tak 
trochu chápe.  
 Podstatnou část převratu na konci roku 1989 proležel v pracovně na gauči. Pokud se pamatuju, byla mu 
davová psychóza těch dnů nepříjemná, trikolóru nenosil, zvonění klíči se mu zdálo trapné, byl k mnoha věcem 
skeptický, herci a zpěváci, kteří ještě před pár týdny šaškovali v různých televizních estrádách a přes noc se 
proměnili ve stoupence Václava Havla, mu lezli na nervy. Soudil, že ze svazků starých komunistických struktur a 
nové moci, které začaly záhy vznikat, nic dobrého nevzejde. Brzy se ale zase pustil do práce, začal hodně psát 
a publikovat, „zlegalizoval“ Střední Evropu, kde jsem pak několik let pracoval, nastoupil jako pedagog na 
vysokou školu. Ale už to je jiná historie.  
 Často teď vzpomínám na redakční rady Střední Evropy, dlouhé večerní diskuse o historii, politice, 
demokracii, kultuře. Ještě tak deset let po listopadu mě udržovaly ve spojení se světem, který mě utvářel a ze 
kterého dnes už nezbývá skoro nic. Účast na těch schůzích postupně řídla, v roce 2001 umřel Nikolaj Stankovič, 
v roce 2013 Zbyněk Hejda, před ním odešel roku 2009 Emanuel Mandler, který do redakce docházel v 
polistopadových letech. Teď zemřel Rudolf a historie časopisu a jeho někdejšího okruhu se tak de facto 
uzavřela. Bude mi chybět – a jeho odchod se pro mě kryje s čím dál zřetelnějším nástupem nové éry, nových 
poměrů a nových pořádků, s podobou nového světa, který je mi v mnohém cizí.  
   
  
 
URL| http://www.bubinekrevolveru.cz/za-rudolfem-kucerou-jaroslav-formanek-bohumil-dolezal-adam-drda 
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Jak se máte? Jste spokojení se svým životem? A v čem se ve svém hodnotovém žebříčku lišíte třeba od Švédů 
nebo Francouzů? Na tyto i mnoho dalších otázek odpovídá kniha Jak se žije Čechům v současné Evropě z pera 
kolektivu odbornic Sociologického ústavu AVČR. Patří mezi ně i sympatická dlouhovláska, doktorandka na 
katedře politologie FSV UK. Jinak máma dvou školáků, které se snaží vychovávat podle principů demokracie.  
 
*Jak se žije vám? Ve druhé dekádě 21. století, v Česku, v Evropě?  
 
 Mně se žije skvěle. Dospěla jsem do fáze, kdy mám práci, která mě baví i živí, založila jsem rodinu, s 
níž je radost být. Každé ráno s dětmi a manželem vyrážíme do Prahy z Řeže, kde bydlíme. Je to úžasné místo 
pro život, jsme tam moc spokojení. Děti můžou lítat venku, lézt po stromech, mají dětství jako kdysi já, což je 
dnes už vzácné. Ale myslím, že celá Česká republika se má tak, jak se ještě nikdy neměla. Když se podíváme 
na všechny ukazatele, v tak vyspělé společnosti jsme nežili. Jsme na tom dobře ekonomicky (samozřejmě ne 
úplně všichni), ve srovnání s řadou západních zemí je u nás jen velmi málo lidí ohrožených chudobou, sociální 
nůžky nejsou tolik rozevřené. Akorát si to většinou neuvědomujeme nebo nechceme připustit, v české povaze je 
silný pocit, že bychom se mohli mít ještě líp. Což ale na druhou stranu může být motorem dalšího vývoje – pro 
pozitivně smýšlející lidi, ne pro chronické rejpaly.  
 
* Mnozí asi o pozitivních datech ze statistik nevědí.  
 
 Právě proto vznikla naše kniha. Hlavním cílem je seznámit co nejširší veřejnost, nejen odborníky, s 
výsledky výzkumu ESS (Evropský sociální výzkum), jehož realizátorem v České republice je náš Sociologický 
ústav. Probíhá každé dva roky a my se ho účastníme už od roku 2002, takže máme obrovskou spoustu 
zajímavých a často překvapivých dat. Jedná se o postoje občanů, mapujeme, co si o jednotlivých věcech myslí, 
jak se jejich názory mění a vyvíjejí. Je strašně zajímavé to sledovat.  
 
* Naše doba je označovaná jako tekutá a globalizovaná – co to obnáší a co z toho plyne?  
 
 Ty termíny se snaží podchytit fakt, že se společnost strašně rychle mění. S nástupem moderních 
technologií a internetu – zhruba od začátku milénia – došlo k obrovskému nárůstu změn a nikdo na ně nestíhá 
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reagovat. Ani vědci zkoumající přímo současnou společnost – přelévá se jim pod rukama a je velmi náročné se 
v ní zorientovat. Je těžké tu dobu nějak popsat, nebo dokonce předvídat, co bude dál.  
 
* Co vás vůbec přivedlo k sociologii?  
 
 Zájem o lidi. Pocházím z Děčína, odmala jsem byla založená spíš humanitně a nevěděla přesně, co dál. 
Maminka pracovala u českých drah, tatínek je elektrikář, takže žádná rodinná tradice nebo linie se nenabízela. 
Ráda jsem psala povídky a bavila se s lidmi, zjišťovala, co si myslí, lákalo mě s nimi nějak pracovat. Zkusila 
jsem žurnalistiku, ale nevzali mě. V Ústí nad Labem naštěstí zrovna otvírali na pajďáku nepedagogický obor 
základy humanitní vzdělanosti. Narazila jsem na senzačního učitele Tomáše Lebedu, díky němuž mě politologie 
přímo nadchla – takže jsem po bakaláři pokračovala v Praze na fakultě sociálních věd. S ideou, že se budu 
snažit dál rozvíjet a možná naši společnost i něčím obohatit. Primárně jsem tedy politolog a zkoumám kvalitu 
demokracie, jakým způsobem se nastavení různých institucí odráží na životě společnosti. A co je potřeba, aby 
se demokracie, kterou máme, dál rozvíjela a vydržela nám.  
 
* Při čtení vaší knihy mě překvapily odlišnosti, v čem jsme jiní než obyvatelé západní Evropy.  
 
 Některé výsledky byly nečekané i pro mne. Knihu psalo sedm autorek a každá se zabývá specifickým 
tématem, o němž jsem předem nevěděla úplně všechno. Velmi mě fascinovala hned úvodní analýza Petry 
Anýžové o obecném hodnotovém nastavení společnosti, které se pak promítá do všech dalších konkrétních 
postojů. A umožňuje pochopit, proč se Česko v některých datech vymyká průměru. Potřebné údaje získáváme 
tak, že reprezentativní vzorek populace vyplňuje každé dva roky dotazník s řadou položek – určitých hodnot, 
vlastností. U každé označí, do jaké míry jim ten který postoj odpovídá (tradice, bezpečnost, požitkářství, 
univerzalismus, benevolence, samostatnost, moc, úspěch…). Na základě toho se určí, jaký je kdo hodnotový 
typ. Zda se orientuje víc na druhé, nebo na úspěch, je konzervativní, nebo otevřený změně.  
 
* Co vše ovlivňuje, jaký postoj člověk zaujme?  
 
 Souvisí to hlavně s věkem – konzervativní hodnoty logicky zastávají spíš starší lidé. Opakem je 
otevřenost změně, blízká mladším lidem, vliv má taky vzdělání. V tom jsou ale Češi specifičtí: konzervativní 
hodnoty jsou výrazné i u vysokoškoláků. A na rozdíl od západní společnosti, orientované hodně na druhé, u nás 
dominuje zaměření na individualismus, úspěch a moc. Podobné je to u dalších postkomunistických zemí. Což 
lze vysvětlit tím, že na Západě se mají už opravdu dobře, jsou po materiální stránce saturovaní – společnost je 
proto přístupnější změně a pomoci druhým. Není tam ani takový tlak na otázku bezpečnosti a tradice. Opravdu 
česká odlišnost je, že zatímco ostatní východní země se v průběhu let trochu posouvají, hodnotami orientace na 
druhé se Západu přibližují, my se mu v důrazu na moc a úspěch naopak vzdalujeme. A nevíme proč. Projevuje 
se to pak i tím, že se společnost obává čehokoliv nového, není otevřená – a velmi snadno slyší na populistické 
a autoritářské apely.  
 
* Šokovalo mě, že pro Čechy jsou peníze důležitější než zdraví!  
 
 Tak to skutečně vyšlo, ale jde jen o těsné vítězství. Ne že by byly na prvním místě peníze a zdraví 
bůhvíkde. Je hned v závěsu. Netroufám si říct, co je příčinou, může vzniknout řada dohadů…  
 
* Ani s pocitem štěstí nebodujeme – jsme až 23. na světě. Vlivem historie? Genetiky?  
 
 Hodně je to dané naší národní povahou, jsme Švejkové a kverulanti, rádi si stěžujeme. Naopak 
skandinávské země jsou zvyklé si nestěžovat a v dotaznících odpovídat pozitivně. Pocit štěstí ovlivňuje hlavně 
to, zda máme materiální zabezpečení, zdraví a rodinu. Překvapením pro mě bylo, že nehraje roli, zda rodina 
obsahuje děti, stačí mít partnera. Zato status „single“ vychází nevýhodně. Kolegyně Dana Hamplová 
upozorňuje, že nejspokojenější jsou sice Dánové, ale přitom právě v Dánsku je největší spotřeba antidepresiv, 
raději proto tyhle závěry trochu zlehčuji, aby se nebraly tak absolutně. Spíš než místo v žebříčku, kdo je za námi 
a před námi, jsou zajímavé trendy, jak se vyvíjí společnost. A z posledních dat je vidět, že se Češi učí být 
šťastní a spokojení, mít pozitivní nastavení mysli. Nárůst je malinký, ale je.  
 
* S bezpečností jsme na krásném 6. místě v Evropě! Odpovídá tomu hodnocení Čechů?  
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 Právě že ne. Kriminalita u nás stále klesá, přesto se bojíme víc, než by vycházelo z ofi-ciálních statistik. 
Souvisí to evidentně s teroristickými útoky ve světě a zejména s mediálním tlakem, který je tu nastavený na 
strašení lidí. Většina občanů ani netuší, že cifry o kriminalitě jdou dolů, zato ví z televize o každé špatnosti, která 
se kde šustne. Tady zatím k žádnému teroristickému útoku nedošlo, ale Evropa je dnes tak propojená, že jistotu 
nelze mít nikdy. A tragédie se často odehraje blízko, zasáhla už i pár Čechů v zahraničí. Bojí se víc ti, kdo se 
cítí slabší – starší lidé, ženy…  
 
* Podobné výsledky najdeme i v přístupu k migraci, emigrantům, že?  
 
 To je velmi třaskavé a diskutované téma. Kolegyně Dita Čermáková se snaží vysvětlit, že není vše 
černobílé. Česká republika je v těchto datech zcela extrémní, bojíme se migrace úplně nejvíc ze všech! Ve 
společnosti se setkáváme s tlakem, jak toto téma využít a strach posílit, na druhou stranu se to někdo snaží 
zlehčovat ve smyslu, že u nás je migrantů málo, a proto je strach nesmyslný. Což není zcela pravda. Souvisí to 
opět s hodnotovým nastavením: jsme opatrnější a zachováváme si odstup. Vztah k migrantům ovlivňuje i fakt, 
jaké máme osobní zkušenosti s jinými rasami, zda v naší blízkosti bydlí nebo zda cestujeme do zemí, kde žijí. 
Byli jsme dlouho uzavření železnou oponou mezi horami a podvědomě si chceme naše území hájit. Je to svým 
způsobem pochopitelný postoj nesouvisející s reálným počtem uprchlíků. Známe z okolí převážně jen 
přistěhovalce z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu – a ti nám většinou nevadí. Nejméně jsme ochotní přijímat 
Romy a muslimy. Tudíž i ochota chránit práva menšin je u nás až na posledním místě.  
 
* Dostáváme se k vaší kapitole o demokracii – jaký k ní mají Češi vztah? Rozumějí jí správně?  
 
 Ani vědci se neshodnou, co přesně ten pojem obnáší. Jde o vládu lidu pro lidi, představu o ideálním 
fungování režimu. Ovšem v kaž dé zemi má trochu jinou podobu – hlásí se k ní přece i KLDR! Jako nezbytné 
podmínky demokracie se uvádějí existence právního státu a svobodné volby. Čeští občané pak doplňují 
spolehlivé sdělovací prostředky, často je demokracie spojovaná i s ekonomickým úspěchem. U nás po revoluci 
panovalo v tomto směru velké očekávání, jenže nové politické problémy a nejistý trh práce přinesly propad 
důvěry a vystřízlivění. Přesto je v datech vidět, že Česko má za sebou demokratickou tradici z první republiky a 
že se její hodnoty částečně udržovaly i v době komunismu. Češi v sobě demokracii mají, jde o to, co od ní 
očekávají. Na rozdíl od Západu klademe (právě díky zkušenostem z minulosti) velký důraz na svobodu médií – 
v tom jsme citlivější. Jsem zvědavá na další kolo výzkumů, které zahrne i aktuální nárůst vlivu různých trollů, 
dezinformačních serverů a kampaní, kvůli nimž je naše doba označována jako postfaktická. Nejsou už tak 
důležitá fakta, ale emoce. Při hodnocení, jak si stojí česká demokracie, vidí Češi jako největší slabinu rovnost 
před soudy, mají pocit, že justice nefunguje, jak by měla. V datech z roku 2014 byl patrný i odstup od elit a pocit 
vlastní nedůležitosti. Že je vlastně jedno, koho budu volit, protože ti nahoře se vždycky nějak domluví… 
Potvrzuje se, že základní demokratická hodnota – svoboda – nese riziko devalvace. Čím víc jí máme, tím méně 
si jí vážíme. Což je špatně, přestáváme mít zapnuté majáčky a nedostatečně reagujeme na to, že nám ji někdo 
nenápadně ukrajuje, krade a ve finále nás o ni může připravit.  
 
* Je to i věc zdatného politického marketingu…  
 
 S nímž Češi ještě neumějí pracovat. Ale ukazuje se to i v případě brexitu. Britové jsou národ s dlouhou 
demokratickou historií, přesto se tam právě vlivem politického marketingu stalo něco, co nikdo nečekal. Strany, 
které byly pro vystoupení z EU, vedly masívní kampaň. A lidé, kteří neměli dost objektivních informací, teprve 
teď střízlivějí a uvědomují si, co to všechno znamená. Beru jako neštěstí použít na tak důležitou věc 
referendum, zvlášť v zemi, která s ním nemá příliš zkušeností. Naproti tomu Švýcarsko má dlouhou historii 
referend a umí s nimi pracovat. Ale ani u nás nevidím tuhle cestu jako šťastnou, náš systém je jinak nastavený. 
Žijeme v parlamentním režimu a referenda mohou mít místo v lokální politice, kde je smysluplné, aby se lidé 
podíleli na rozhodování, protože těm problémům rozumějí. Referenda na celostátní úrovni jsou snadno 
zneužitelná a manipulovatelná.  
 
* Další kapitola má hezký název: Proč bychom si měli důvěřovat. Proč?  
 
 Protože to, jaký je náš sociální kapitál, tj. kolik máme osob důvěrníků, kterým se můžeme svěřovat 
(nebo zda vůbec nějakou máme), ovlivňuje naše postoje, vnímání. Totalitní systém důvěru mezi lidmi výrazně 
naboural, narušená byla i v době protektorátu. Je přitom prokázáno, že lidi, kteří mají přátele a blízké, jsou 
spokojenější, vykazují i menší obavy z čehokoliv. A jsou i zdravější, minimálně subjektivně hodnotí svůj stav 
lépe. Nevíme, co co ovlivňuje, zda nemocní nemají kontakty z důvodu nemoci, nebo se cítí nemocní, protože jim 
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chybí blízká osoba. Každopádně na vztazích záleží! Překvapilo mě, že nejméně si lidé důvěřují v Polsku. A 
nejvíc sázejí na přátelství opět v Dánsku. U nás máme stále rezervy. I zde neseme ještě pozůstatky 
komunismu.  
 
* Jak dlouho bude trvat, než se od nich oprostíme?  
 
 Neumím věštit z křišťálové koule. Je třeba říct, že se Češi pomalu, ale jistě ve svém pohledu na svět 
zlepšují, stoupá tendence hodnotit život pozitivněji. Nicméně nás čeká ještě velký kus práce. Dnešní střední 
generace, která vyrostla v totalitě, doufala, že její děti už budou mít zcela jiný život. To sice mají, ale jejich 
myšlení a systém hodnot zůstaly vlivem předávání starých vzorců na půl cesty. Základem pro utváření 
osobnosti je výchova v rodině a ve škole plus vlastní zkušenosti. Vědci odhadli, že bude trvat padesát až 
šedesát let, než dojde ke skutečné generační obměně a vyrostou děti lidí narozených už ve svobodě. Tak si to 
spočítejte, já se obávám, že kompletní obnova potrvá dlouho…  
 
* Jaký je váš soukromý žebříček hodnot? A v jakém duchu vedete své děti?  
 
 Moje osobní a pracovní postoje jsou propojené. Demokracií se zabývám v ústavu, ve škole i doma. 
Naše rodina je založena na konceptu demokratické výchovy, snažíme se děti vést opravdu ke svobodě a osobní 
odpovědnosti. Jak se dnes říká – partnersky. Stejným způsobem jsme jim vybrali školu. Osmiletý Tobiáš byl 
celkem bez problémů, ale šestiletá Dora je značně dominantní osobnost a už ve školce špatně reagovala na 
autoritativní přístup některých pedagogů, docházelo k nesouladu s tím, co znala z domova. Vztekala se, 
neustále s někým bojovala… Jsem typ matky, která si všechno nastuduje. Možná je to i tím, že jsem měla děti 
až ke třicítce a jsem zaměřená vědecky. Takže jsem přečetla pár knih a pochopila, že na ni musíme jinak, našla 
jsem koncepci výchovy bez poražených. Vzájemně si vycházíme vstříc, není to o tom, že by děti měly absolutní 
rozhodovací právo a v domácnosti vládly, pořád ji vedeme a řídíme my. Ale kde to jde, dáváme jim prostor, aby 
adekvátně věku spolurozhodovaly. Třeba o společném volném čase.  
 
* A když přijde krize?  
 
 Svoláme rodinnou radu a hledáme řešení vyhovující všem. Teď jsme nastavovali denní režim. Neradi 
vstáváme a pokaždé nastal šílený chaos končící nepříjemnými pocity na obou stranách. Tak jsme si sedli a 
každý navrhl, co by chtěl ráno dělat. Ve finále vyšlo, že by dětem vyhovovalo vstát o pět minut dřív a pustit si 
krátkou pohádku – raníček. Takže vstávají v sedm, pohádkou se nastartují – a pak výborně fungují. Tohle řešení 
by mě ani manžela nenapadlo, naopak bych se bála dalšího zdržení. Jakmile se zkrátka děti podílejí na 
rozhodnutí, jsou ochotnější ho dodržovat. Stejným způsobem funguje jejich komunitní Svobodná škola. Děti si 
například dobrovolně odsouhlasily zákaz technologií, aby si mohly spolu víc povídat a hrát.  
 
* S manželem se v této oblasti názorově shodnete?  
 
 No, teď už ano… Je to advokát zvyklý mít jasně nastavená pravidla. Navíc z učitelské rodiny, takže zažil 
trochu jinou výchovu, velmi láskyplnou, ale rodiči hodně směrovanou. Já prosazovala výrazně větší volnost. 
Dnes vidí praktický výsledek, že s dcerou vycházíme oba mnohem lépe. Odpadly šílené scény a boje o to, kdo 
je pán.  
 
* Čím vyrovnáváte svoji profesi a druhou směnu v rodině?  
 
 Cvičím jógu, taky jezdíme na výlety. Jinak moc času na relax nemám, hodně čtu, ale většinou jen v 
rámci povinností. Do dvou let bych měla dokončit doktorandské studium a pak… Ráda cestuju a poznávám 
nové končiny, můj sen je podívat se někam dál, třeba do Austrálie, a chvíli tam i žít. S manželem máme takový 
náš mentální azyl: kdybychom tu náhodou definitivně přišli o demokracii, líbilo by se nám asi na Novém 
Zélandu, oba milujeme přírodu… Často se teď mluví třeba o Bali, ale je to možná až příliš velká exotika – a 
nejsou tam hory, což by chybělo dětem, které nadšeně lyžují. Pokud to půjde, zůstaneme v Řeži.  
 
* Dala jste si novoroční předsevzetí?  
 
 Konkrétně prvního ledna si žádné předsevzetí nedávám. Moje největší přání je, aby mé děti mohly 
vyrůstat v demokracii v České republice, která bude svobodná, za kterou se nebudeme muset stydět a bude se 
nám v ní dobře žít. Rádi přiložíme ruku k dílu.  
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Češi se mají tak, jak se ještě nikdy neměli. Kvůli své povaze si to ale nepřipouštějí a chtějí se mít ještě líp Lidé, 
kteří mají přátele blízké, jsou spokojenější a vykazují menší obavy z čehokoliv. Jsou i zdravější nebo hodnotí 
svůj stav lépe  
 
Foto autor| Foto Právo – Petr Hloušek 
Foto autor| Foto archív Jaroslavy Pospíšilové (3) 
Foto popis| „Naše rodina je založena na konceptu demokracie, jakmile se děti podílejí na rozhodnutí, jsou 
ochotnější je dodržovat.“ 
Foto popis| Kolektiv autorek knihy Jak se žije Čechům v současné Evropě. Zleva: Petra Anýžová, Dita 
Čermáková, Renáta Topinková, Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová, Klára Plecitá (Vlachová), Dana 
Hamplová. 
 

Obchod se strachem. Rodiče platí dětem tisíce za kurzy 
22.1.2019    metro.cz    str. 00     

    Pavel Hrabica         

Pět set korun, ale i devět tisíc. O přípravy na středoškolské přijímačky je velký zájem. 
 
„Mladší bratr se chystá na osmileté gymnázium,“ uvádí Anna, studentka fakulty sociálních věd. Rodiče mu 
proto našli přípravné kurzy, aby prošel úskalím testů. Od ledna do dubna se bude procvičovat dvakrát týdně. 
Domácí kasičce ulehčí o tři tisícovky. Za zkoušky nanečisto zaplatí rodiče dalších sedm set korun. Něco stojí i 
materiály potřebné k těmto kurzům. Rodina se vejde do pěti tisíc a považuje to ještě za přijatelné náklady. 
 
Přípravky jsou přirozeně dobrý byznys. „Je to i obchod se strachem. Rodiče se bojí, že se jejich dítě nedostane 
na školu, proto platí kurzy,“ uvedl pro deník Metro již dříve Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin. O tento druh 
služeb je od zavedení jednotných přijímaček stále větší zájem. Ročně o desítky procent.  
 
Ceny závisejí na počtu hodin a dní, které uchazeč v kurzu stráví. Někde stačí pětistovka za jedno sobotní 
dopoledne, jinde za šestadvacet lekcí z matematiky a češtiny dáte šest i devět tisíc. Součástí ceny jsou třeba 
brožury s metodikou psaní testů, ale i svačinka. Kdo sází „na jistotu“, přihlásí dítě do více přípravek, náklady se 
tak mohou přehoupnout přes deset tisíc. Dítě tak během jara absolvuje v podstatě druhé, paralelní studium. 
 
Řadu kurzů ale připravují samotné střední školy. „Dříve jsme organizovali přípravku z matematiky zadarmo,“ 
vysvětluje Ondřej Mandík, ředitel SPŠE v Ječné ulici v Praze. Jako škola zřizovaná městem nepokládala za 
férové na přípravkách vydělávat. Ale měli přetlak a navíc bylo víc těch, kteří se pak hlásili na jiné školy a vyhnuli 
se drahým placeným kurzům. „Tak jsme zavedli poplatek pět set korun a je to dobré síto,“ říká ředitel 
průmyslovky. Ti, kteří jsou na tuto školu přijati, získají bonus. Pět set korun se automaticky převede do 
rodičovského fondu školy, který pak nemusejí platit. „My bereme kurzy také jako hledání talentovaných žáků, 
které bychom pak rádi na škole měli,“ dodává Mandík. 
 
Kurzy mají samozřejmě na přijetí dětí vliv. „Minulý rok bylo 63 procent účastníků kurzů z matematiky přijato, jen 
o něco menší procento se dostalo do prvního ročníku z těch, kteří chodili na přípravu z češtiny,“ vypočítává 
Roman Vlček, ředitel pražského gymnázia Přípotoční. Také on potvrzuje, že ne každý, kdo kurzy navštěvuje, se 
pak hlásí na jejich školu. Procento úspěšnosti absolventů kurzů může být proto vyšší. 
 
Kromě „doučování“ jsou velice žádané simulace přijímaček. „Je to u nás nejoblíbenější forma přípravy,“ řekl 
deníku Metro Adam Motloch, zakladatel Přijímaček nanečisto: To dáš! „Minulý rok absolvovalo tyto testy přes 
jedenáct set žáků, letos je zájem řádově vyšší,“ dodává Motloch.  
URL| https://www.metro.cz/obchod-se-strachem-rodice-plati-detem-tisice-za-kurzy-p0n-
/region.aspx?c=A190121_172701_metro-region_hyr 
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22.1.2019    metro.cz    str. 00     
    Pavel Hrabica         

Pět set korun, ale i devět tisíc. O přípravy na středoškolské přijímačky je velký zájem. 
 
„Mladší bratr se chystá na osmileté gymnázium,“ uvádí Anna, studentka fakulty sociálních věd. Rodiče mu 
proto našli přípravné kurzy, aby prošel úskalím testů. Od ledna do dubna se bude procvičovat dvakrát týdně. 
Domácí kasičce ulehčí o tři tisícovky. Za zkoušky nanečisto zaplatí rodiče dalších sedm set korun. Něco stojí i 
materiály potřebné k těmto kurzům. Rodina se vejde do pěti tisíc a považuje to ještě za přijatelné náklady.  
 Přípravky jsou přirozeně dobrý byznys. „Je to i obchod se strachem. Rodiče se bojí, že se jejich dítě 
nedostane na školu, proto platí kurzy,“ uvedl pro deník Metro již dříve Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin. O 
tento druh služeb je od zavedení jednotných přijímaček stále větší zájem. Ročně o desítky procent.  
 Ceny závisejí na počtu hodin a dní, které uchazeč v kurzu stráví. Někde stačí pětistovka za jedno 
sobotní dopoledne, jinde za šestadvacet lekcí z matematiky a češtiny dáte šest i devět tisíc. Součástí ceny jsou 
třeba brožury s metodikou psaní testů, ale i svačinka. Kdo sází „na jistotu“, přihlásí dítě do více přípravek, 
náklady se tak mohou přehoupnout přes deset tisíc. Dítě tak během jara absolvuje v podstatě druhé, paralelní 
studium.  
 Řadu kurzů ale připravují samotné střední školy. „Dříve jsme organizovali přípravku z matematiky 
zadarmo,“ vysvětluje Ondřej Mandík, ředitel SPŠE v Ječné ulici v Praze. Jako škola zřizovaná městem 
nepokládala za férové na přípravkách vydělávat. Ale měli přetlak a navíc bylo víc těch, kteří se pak hlásili na jiné 
školy a vyhnuli se drahým placeným kurzům. „Tak jsme zavedli poplatek pět set korun a je to dobré síto,“ říká 
ředitel průmyslovky. Ti, kteří jsou na tuto školu přijati, získají bonus. Pět set korun se automaticky převede do 
rodičovského fondu školy, který pak nemusejí platit. „My bereme kurzy také jako hledání talentovaných žáků, 
které bychom pak rádi na škole měli,“ dodává Mandík.  
 Kurzy mají samozřejmě na přijetí dětí vliv. „Minulý rok bylo 63 procent účastníků kurzů z matematiky 
přijato, jen o něco menší procento se dostalo do prvního ročníku z těch, kteří chodili na přípravu z češtiny,“ 
vypočítává Roman Vlček, ředitel pražského gymnázia Přípotoční. Také on potvrzuje, že ne každý, kdo kurzy 
navštěvuje, se pak hlásí na jejich školu. Procento úspěšnosti absolventů kurzů může být proto vyšší.  
 Kromě „doučování“ jsou velice žádané simulace přijímaček. „Je to u nás nejoblíbenější forma přípravy,“ 
řekl deníku Metro Adam Motloch, zakladatel Přijímaček nanečisto: To dáš! „Minulý rok absolvovalo tyto testy 
přes jedenáct set žáků, letos je zájem řádově vyšší,“ dodává Motloch.  
   
  
 
URL| http://www.metro.cz/obchod-se-strachem-rodice-plati-detem-tisice-za-kurzy-p0n-
/region.aspx?c=A190121_172701_metro-region_hyr 
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    PAVEL HRABICA         

Pět set korun, ale i devět tisíc. O přípravy na středoškolské přijímačky je velký zájem.  
 
„Mladší bratr se chystá na osmileté gymnázium,“ uvádí Anna, studentka fakulty sociálních věd. Rodiče mu 
proto našli přípravné kurzy, aby prošel úskalím testů. Od ledna do dubna se bude procvičovat dvakrát týdně. 
Domácí kasičce ulehčí o tři tisícovky. Za zkoušky nanečisto zaplatí rodiče dalších sedm set korun. Něco stojí i 
materiály potřebné k těmto kurzům. Rodina se vejde do pěti tisíc a považuje to ještě za přijatelné náklady.  
 Přípravky jsou přirozeně dobrý byznys. „Je to i obchod se strachem. Rodiče se bojí, že se jejich dítě 
nedostane na školu, proto platí kurzy,“ uvedl pro deník Metro již dříve Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin. O 
tento druh služeb je od zavedení jednotných přijímaček stále větší zájem. Ročně o desítky procent. Ceny 
závisejí na počtu hodin a dní, které uchazeč v kurzu stráví. Někde stačí pětistovka za jedno sobotní dopoledne, 
jinde za šestadvacet lekcí z matematiky a češtiny dáte šest i devět tisíc. Součástí ceny jsou třeba brožury s 
metodikou psaní testů, ale i svačinka. Kdo sází „na jistotu“, přihlásí dítě do více přípravek, náklady se tak mohou 
přehoupnout přes deset tisíc. Dítě tak během jara absolvuje v podstatě druhé, paralelní studium.  
 Řadu kurzů ale připravují samotné střední školy. „Dříve jsme organizovali přípravku z matematiky 
zadarmo,“ vysvětluje Ondřej Mandík, ředitel SPŠE v Ječné ulici v Praze. Jako škola zřizovaná městem 
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nepokládala za férové na přípravkách vydělávat. Ale měli přetlak a navíc bylo víc těch, kteří se pak hlásili na jiné 
školy a vyhnuli se drahým placeným kurzům. „Tak jsme zavedli poplatek pět set korun a je to dobré síto,“ říká 
ředitel průmyslovky. Ti, kteří jsou na tuto školu přijati, získají bonus. Pět set korun se automaticky převede do 
rodičovského fondu školy, který pak nemusejí platit. „My bereme kurzy také jako hledání talentovaných žáků, 
které bychom pak rádi na škole měli,“ dodává Mandík.  
 Kurzy mají samozřejmě na přijetí dětí vliv. „Minulý rok bylo 63 procent účastníků kurzů z matematiky 
přijato, jen o něco menší procento se dostalo do prvního ročníku z těch, kteří chodili na přípravu z češtiny,“ 
vypočítává Roman Vlček, ředitel pražského gymnázia Přípotoční. Také on potvrzuje, že ne každý, kdo kurzy 
navštěvuje, se pak hlásí na jejich školu. Procento úspěšnosti absolventů kurzů může být proto vyšší.  
 Kromě „doučování“ jsou velice žádané simulace přijímaček. „Je to u nás nejoblíbenější forma přípravy,“ 
řekl deníku Metro Adam Motloch, zakladatel Přijímaček nanečisto: To dáš! „Minulý rok absolvovalo tyto testy 
přes jedenáct set žáků, letos je zájem řádově vyšší,“ dodává Motloch.  
 
Těžko na cvičišti Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou letos od 12. do 17. dubna. * Pro někoho může 
být simulace přijímaček náročná. Vypnutý mobil v tašce v rohu učebny, žáci nesmějí mít chytré hodinky ani 
kalkulačku. * Pořádají se i zkoušky nanečisto pro děti s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, ADHD.) Ty mohou 
mít čas potřebný k vyplnění testů o 25, 50, 75 až 100 procent delší.  
 
Třetina si platí kurzy 2017 V tomto roce se poprvé konaly jednotné přijímací zkoušky na všechny střední školy s 
maturitou. 87 Přibližně tolik tisíc žáků se v roce 2018 hlásilo na všechny české střední školy s maturitou. Podle 
odhadu absolvuje přípravné kurzy asi třetina.  
 
Regionalni mutace| Metro - Praha 
 

Šance na přijetí jsou i letos vysoké 
22.1.2019    Lidové noviny    str. 13    Akademie 

    PETRA SMITALOVÁ         

K přijímačkám na univerzity se opět chystají populačně slabé ročníky. Zájem bude o lékařské, umělecké a 
filozofické fakulty  
 
Termíny odevzdání přihlášek na vysoké školy se blíží. Většina veřejných vysokých škol jejich příjem uzavírá 
koncem února nebo v průběhu března. Přesné lhůty, včetně dalších informací k přijímacímu řízení, je možné 
dohledat na webových stránkách jednotlivých fakult. Vybírat letos můžete z 26 veřejných vysokých škol, z více 
než tří desítek soukromých, dvou státních (Policejní akademie ČR v Praze a Univerzita obrany) a několika 
zahraničních. Zkušenost posledních let ukazuje, že dostat se na soukromé školy bývá zpravidla snazší než na 
ty veřejné. Na soukromých školách se vzdělává jen 10 až 12 % všech vysokoškoláků. Přihlášky se tu přijímají 
ještě i během září a většinou sem lze nastoupit i bez přijímacího řízení. Ale i na některých oborech veřejných 
škol se přijímačky za určitých podmínek promíjejí: stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let 
vybraný předmět nebo vykázat účast v olympiádě či soutěži (jde například o některé fakulty ČVUT v Praze, 
Mendelovy univerzity v Brně nebo Technické univerzity v Liberci).  
 
Málo devatenáctiletých  
 
V roce 2019 je prognóza přijetí pro uchazeče podobně jako loni mimořádně příznivá. Populační křivka se stále 
neodrazila ode dna, takže vyhlídky na přijetí jsou celkem růžové. Podle ČSÚ počet devatenáctiletých Čechů 
(tedy těch, kdo se o přijetí na vysokou školu uchází převážně) už od roku 2015 stagnuje kolem 90 tisíc. 
Prognózy demografů ukazují, že by se toto číslo mělo začít zvedat až od roku 2022. K přijímačkám se tedy opět 
chystá početně slabý ročník a nabídka vzdělávacích míst přitom prakticky neklesá. Některé vysoké školy samy 
lákají studenty prostřednictvím přípravných kurzů k přijímacím zkouškám či workshopů, které pro ně pořádají. 
Rovněž se pro studium snaží získat cizince. A to nejen ty ze slovanských zemí, kteří zvládnou studovat v 
českém jazyce, ale také ty, co za studium v angličtině platí nemalé školné. Počet zahraničních studentů u nás 
během posledních několika let stále roste. (Podle MŠMT jich na českých školách v roce 2008 studovalo okolo 
30 tisíc a v roce 2017 už šlo o cifru přesahující 43 tisíc.) Z hlediska zastoupení mezi nimi dominují Slováci, 
Rusové a Ukrajinci. I přesto, že o studijní místa není nouze, se ale na některé prestižní fakulty a nejžádanější 
obory opět dostanou jen ti nejpřipravenější.  
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O které fakulty bude rvačka?  
 
Jako už tradičně se čeká největší nápor na veřejných vysokých školách, jako je Univerzita Karlova, Univerzita 
Palackého v Olomouci nebo brněnská Masarykova univerzita, a to nejvíce na fakultách filozofických, 
právnických a lékařských.  
 Právě o medicínu bývá velký zájem, a i když se lékařské fakulty letos chystají přijmout o 15 % více 
studentů než loni, zvládnout přijímací zkoušky nebude jednoduché. Jejich náročnost je zárukou toho, že hustým 
sítem projde jen málokdo. Na lékařské fakulty UK se loni dostalo jen něco mezi 18 až 35 % uchazečů a ani jinde 
to nebylo lepší. V Brně brali něco přes 25 % zájemců, v Olomouci jen 18 %.  
Úspěšnost uchazečů na filozofických fakultách velkých veřejných univerzit se většinou pohybuje mezi 30 a 40 
%. Výjimku tvoří Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde bylo v minulém roce přijato 70 % 
uchazečů. Na pražské FF UK patří mezi nejžádanější obory psychologie, angličtina a anglistika v kombinaci s 
amerikanistikou. „Každoročně bývají v kurzu i historické obory a vloni se mírně zvýšil zájem také o dějiny 
umění,“ říká tiskový mluvčí FF UK Petr Kukal. Naopak mezi nejméně vyhledávané obory fakulty patří řečtina, 
latina, fonetika nebo filologie malých, respektive exkluzivních jazyků. Například dánština, norština, švédština, 
finština, nizozemština, archeologie, srovnávací jazykověda či indologie se ani neotvírají každoročně. „Není to 
však proto, že by o ně nebyl zájem, nýbrž proto, že se tento cyklus léty osvědčil a studium je nastaveno (i s 
ohledem na personální pokrytí výuky) na dvou- až tříleté cykly,“ dodává Petr Kukal.  
 Uchazeči o studium práv by se měli připravit na to, že ani právnické fakulty neotvírají dveře každému na 
potkání. Univerzita Karlova loni přijímala necelých 30 % zájemců, Univerzita Palackého v Olomouci něco málo 
přes 39 %.  
 Pokud se hlásíte na některou z fakult sociálních věd, šance máte podobné (loni se na Fakultu 
sociálních věd UK dostalo něco přes 37 % zájemců). Celkové číslo zde ale může zkreslovat fakt, že o některé 
sociovědní disciplíny je velký zájem, o jiné naopak usiluje pouze pár studentů.  
 Mezi žádanými obory se objevuje také pedagogika. Úspěšnost přijetí budoucích učitelů se na většině 
pedagogických fakult pohybuje kolem 50 %. Na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze je ale hranice 
o něco nižší (kolem 40 %).  
 
Umělci to mají těžké  
 
Mezi nejvýběrovější vysoké školy se tradičně řadí ty umělecké, kde se zpravidla skládají talentové zkoušky. 
Například na pražskou Akademii múzických umění se uchazeč dostane většinou až na třetí pokus. Úspěšnost 
přijetí na jednotlivé fakulty AMU se loni pohybovala v rozmezí mezi 14 a 35 %. Ani výtvarníci na tom nejsou 
lépe: na pražskou AVU a UMPRUM je úspěšnost pouze kolem 17 %. V případě uměleckých škol je tak záhodno 
podat přihlášku i na některou soukromou či veřejnou školu, kde jsou šance na přijetí vyšší.  
Z oborů, kde se skládají talentové zkoušky, jsou na tom velmi dobře architekti, kteří mají například na Fakultě 
architektury ČVUT vysokou naději na úspěch (loni bylo přijato 80 %).  
 Co se týká ekonomie, ta se až do roku 2013 těšila velkému zájmu českých studentů. Nyní však už tolik 
vyhledávaná není. Úspěšnost uchazečů o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v posledních několika 
málo letech vždy překročila 50 %, loni dokonce přijali přes 65 % všech zájemců.  
 
Dostat se neznamená dostudovat  
 
Velkou šanci uspět mají studenti také na fakultách zemědělských, lesnických a teologických (na těch bývá 
úspěšnost vyšší než 70 %). Podobně i přírodovědecké fakulty přijímají většinou od 70 do 80 % přihlášených.  
 Technické univerzity jsou pro studenty také celkem dostupnou volbou. Ovšem dostat se vždy 
neznamená dostudovat.  
 V loňském roce bylo na pražskou ČVUT přijato bezmála 75 % uchazečů a na Technickou univerzitu v 
Liberci 84 %. Na druhou stranu ale právě technické obory patří mezi ty, které značná část studentů nedokončí. 
Takzvaná „úmrtnost“ bývá vysoká už v prvním ročníku (někdy vzdává studium až polovina zapsaných). Přijetí na 
školu je tedy skutečně jen začátek.  
 Shrnuto: dostat se na vysokou školu bude sice letos o něco jednodušší, ale zvolíte-li houfně žádaný 
obor či fakultu, kladný výsledek přijímacího řízení rozhodně v kapse nemáte. Pro tyto případy se jednoznačně 
vyplatí mít v záloze ještě další, méně exponovanou vzdělávací instituci.  
 
Foto autor| FOTO MAFRA – MICHAL KLÍMA 
Foto popis| Příprava se vyplatí. I když studijních míst je dost. 
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10 rad, které můžou maminkám usnadnit (nejen) začátky podnikání 
22.1.2019    tojesenzace.cz    str. 00     

             

Mezi ženy, které začaly na mateřské dovolené podnikat, patří i Hana Krejčí, která už sedmým rokem provozuje 
coworkingové centrum s miniškolkou v pražské Krči. Za tu dobu získala spoustu cenných zkušeností, a tak se 
rozhodla vytvořit z nich 10 rad, které můžou maminkám na mateřské usnadnit (nejen) začátky podnikání. 
 
  
1. Nahraďte slůvka „Měla bych“ a „Musím“ slovíčkem „Chci“  
To, co děláte, je na základě vašeho rozhodnutí. Máte svůj cíl, který sledujete, a přirozeně nastávají i chvíle, kdy 
se vám do něčeho nechce. Jenže vy to dělat nemusíte, ale chcete. Možná to vypadá jako drobnost, ale 
uvědomit si tenhle rozdíl má ohromný význam pro vaši duševní pohodu.  
   
2. Neobviňujte se za chyby  
Je zbytečné strhávat si pomyslné body za chyby, které vzniknou. „Chyby jsou součástí života, bez nich se nedá 
pohnout dopředu,“ říká Hana Krejčí z Baby Office a doporučuje: „Zkuste se oprostit od zažitých vzorců, které 
vám vštěpovali ve škole, a často i doma. Místo sebeobviňování a otrávené nálady se zastavte, uvědomte si 
souvislosti, proč chyby nastaly, a řekněte si – přijímám to.“  
   
3. Plánujte práci dopředu  
Rozdělte si práci na tu soustředěnou, na kterou si vždy vyhraďte alespoň hodinu denně. Nemusíte při každém 
otevření počítače kontrolovat maily a facebook. Zkuste si prostě sednout a udělat to, co považujete za důležité, 
ale stále to odkládáte.  
   
4. Dávejte si splnitelné cíle  
Průběžně bilancujte a stanovujte si pouze reálné cíle. Časem se naučíte sama odhadnout, co vám zabere kolik 
času, a vaše práce se zefektivní.  
   
5. Dejte na svou intuici  
Rady ostatních vyslechněte, ale řiďte se především vlastní intuicí a rozumem. Zkušenosti jsou nepřenosné a 
každý člověk je jiný.  
   
6. Poslouchejte své tělo  
„Nepřehlížejte signály, které vysílá vaše tělo,“ připomíná Hana Krejčí. „Když vás něco bolí, neberte si prášky 
proti bolesti, ale hledejte příčiny, proč bolest vznikla. Ruka může být namožená od počítačové myši, ale zrovna 
tak to může být reakce (a výstražný signál těla) na dlouhodobý stres. Ani bolesti zad a hlavy nejsou banální. Jde 
vám přece o běh na dlouhou trať, ne o rychlý výsledek.“  
   
7.Děti jsou vždy na prvním místě  
Delegujte maximum svých povinností na ostatní, i když je to na úkor financí. Je to investice, která se vám vrátí. 
Ovšem povinnosti kolem dětí si nechte pro sebe. Nic totiž neuteče tak rychle jako jejich dětství.  
   
8. Setkávejte se s podobně zaměřenými lidmi  
Minimálně 1x za měsíc si najděte čas na setkávání se stejně naladěnými lidmi. Mastermind skupiny (pravidelné 
setkávání skupiny lidí s podobným cílem nebo zaměřením), networking (způsob vytváření sítě kontaktů) apod.  
   
9. Nebojte se soutěžit  
Pokud máte příležitost, seberte odvahu a zúčastněte se akcí nebo soutěží pro začínající podnikatele – získáte 
tak spoustu užitečných informací.  
   
10. Buďte otevření  
„Mluvte o svých nápadech a podporujte i ostatní sdílením nápadů a užitečných kontaktů. Vaši otevřenost a 
vstřícnost kolegové ocení a spolupráce získá ještě přátelštější rozměr,“ dělí se na závěr o svou další zkušenost 
Hana Krejčí z Baby Office.  
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3 důvody, proč podnikání na mateřské aspoň zkusit  
+ pracující žena bývá spokojenější díky možnosti seberealizace než žena, která se stará „jen“ o děti a 
domácnost  
 + žena se udržuje v kondici, pro potenciální zaměstnavatele je mnohem zajímavější, pokud během péče 
o děti realizovala své podnikání  
 + sociální a zdravotní pojištění za matku na rodičovské odvádí stát  
   
Kdo je Hana Krejčí?  
Hana Krejčí vystudovala obchodní akademii v Laa an der Thaya v Rakousku, poté sociologii a kulturní 
antropologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po narození druhé dcery hledala možnost, jak 
skloubit práci a rodinu, a založila Baby Office – práce a děti pod jednou střechou. Společnost se z 
coworkingového centra s miniškolkou postupně transformovala na eventovou agenturu pro děti a dospělé, která 
pořádá úspěšné akce pro rodiny jako Family Days, Dětské dny, Mikulášské a realizuje pravidelné nebo 
nárazové hlídání dětí ve firmách. Hana pracuje jako konzultantka marketingu a zajímá ji vše kolem podnikání a 
sladění rodiny v praxi. Má 3 děti, dcery (20 a 9 let) a syna (4 roky).  
   
  
 
URL| http://tojesenzace.cz/2019/01/22/10-rad-ktere-muzou-maminkam-usnadnit-nejen-zacatky-podnikani/ 
 

„Soukup už není moderátor,“ dává mu ODS košem. A poslanci budou řešit 
peníze pro ČT 

22.1.2019    blesk.cz    str. 00     
    Zástupci Ods         

Politici z nejsilnější opoziční strany ODS již nebudou chodit do pořadů Jaromíra Soukupa. Uvedla to mluvčí 
Jana Havelková s tím, že Soukup dle nich již není moderátorem, ale politickým soupeřem. Politologové vedle 
toho řeší, komu by nové hnutí LJS mohlo ubrat voliče. Sněmovna by se pak v příštím týdnu měla zabývat jinou z 
televizí - veřejnoprávní ČT a zprávami o jejím hospodaření. Na pořad aktuální schůze to protlačila pro změnu 
ČSSD. 
 
„Zástupci ODS do pořadů Jaromíra Soukupa chodit nebudou. Pan Soukup už není moderátor, ale politický 
soupeř. Proto nedává smysl mu asistovat a pomáhat v kampani,“ vzkázala dnes na Twitteru Havelková. 
Moderátor a majitel TV Barrandov v minulém týdnu oznámil založení nového politického hnutí List Jaromíra 
Soukupa (LJS).  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy RRTV (Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání) Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,“ řekl ČTK.  
   
Poslanci budou řešit peníze pro ČT  
V souvislosti s televizním děním pak zaujala nyní i jiná novinka. Na plénu Poslanecké sněmovny by se měly 
řešit peníze pro Českou televizi. Právě mj. Soukup platí za kritika povinných koncesionářských poplatků.  
 „Na můj návrh byly konečně na pořad schůze Poslanecké sněmovny zařazeny zprávy o činnosti a 
hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Jednat se o nich bude příští čtvrtek. Každý poslanec bude mít 
šanci ukázat, zda stojí za nezávislostí veřejnoprávních médií,“ vzkázal dnes poslanec ČSSD Petr Dolínek. Vedle 
toho se však dá očekávat i otevření prostoru právě pro kritiky dění kolem ČT, mezi které patří např. SPD, ale i 
poslanci z jiných stran.  
   
Šéf ČT Dvořák: Soukup vychází politikům vstříc  
Právě Soukup se loni pustil do ostré přestřelky s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a ostře kritizoval 
hospodaření ČT. „ČT je v nejlepším ekonomickém stavu za posledních 10 let,“ reagoval tehdy Dvořák pro Blesk 
v průběhu televizní války.  
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 „Já si myslím, že televize Barrandov funguje zcela proti liteře zákona. Zákon říká, že nejenom 
veřejnoprávní, ale i komerční média musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti a já tam tu vyváženost 
vůbec nevidím,“ komentoval Dvořák vysílání Soukupovy televize.  
 A k tomu, že někteří politici k Soukupovi chodí často a bez problémů, Dvořák dodal: „To, že si někteří 
politici vybrali zrovna tento způsob prezentování? Možná proto, že jim vychází vstříc, že se nesnaží informovat 
diváky vyváženě, ale že působí trochu jako propaganda.“  
 Již úterní vysílání Barrandova se tak obejde bez zástupce ODS. Do studia však vyrazí jiní - tradiční host 
Tomio Okamura (SPD), ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) či poslanci Petr Třešňák 
(Piráti) a Jaroslav Foldyna (ČSSD), kterým tak Soukupova „propaganda“ nevadí.  
 V souvislosti se založením LJS se však začalo řešit nyní i to, komu by Jaromír Soukup mohl reálně 
ubrat voliče. „Docela mne fascinuje, jak se začalo říkat, že Soukup ubere voliče pouze SPD, KSČM, ČSSD a 
ANO. Osobně myslím, že po SPD jsou druhými nejohroženějšími právě voliči Václava Klause ml. a spol.,“ uvedl 
na Twitteru Tomáš Prouza, do loňského roku člen ČSSD, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a v 
současnosti prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.  
 Na tom, že by Soukup mohl přebrat voliče levicovým stranám, SPD a ANO, se však shodli i 
politologové, které oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V 
celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, 
míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo.  
 „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu,“ řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.  
 Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se 
rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. 
Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela 
rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, 
zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,“ napsal 
ČTK.  
 „Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO 
považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo 
hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední dobou podle průzkumů,migrovali' právě od SPD, KSČM, 
ČSSD“.  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. „Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl.  
 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením nových voličů. „ Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu 
miliardy, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno,“ poznamenal.  
 Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti). Soukup se 
kolem politiky angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později 
financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP.  
   
  
 
URL| https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/590553/soukup-uz-neni-moderator-dava-mu-ods-kosem-a-
poslanci-budou-resit-penize-pro-ct.html 
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Politici z nejsilnější opoziční strany ODS již nebudou chodit do pořadů Jaromíra Soukupa. Uvedla to mluvčí 
Jana Havelková s tím, že Soukup dle nich již není moderátorem, ale politickým soupeřem. Politologové vedle 
toho řeší, komu by nové hnutí LJS mohlo ubrat voliče. Sněmovna by se pak v příštím týdnu měla zabývat jinou z 
televizí - veřejnoprávní ČT a zprávami o jejím hospodaření. Na pořad aktuální schůze to protlačila pro změnu 
ČSSD. 
 
„Zástupci ODS do pořadů Jaromíra Soukupa chodit nebudou. Pan Soukup už není moderátor, ale politický 
soupeř. Proto nedává smysl mu asistovat a pomáhat v kampani,“ vzkázala dnes na Twitteru Havelková. 
Moderátor a majitel TV Barrandov v minulém týdnu oznámil založení nového politického hnutí List Jaromíra 
Soukupa (LJS).  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy RRTV (Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání) Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,“ řekl ČTK.  
   
Poslanci budou řešit peníze pro ČT  
V souvislosti s televizním děním pak zaujala nyní i jiná novinka. Na plénu Poslanecké sněmovny by se měly 
řešit peníze pro Českou televizi. Právě mj. Soukup platí za kritika povinných koncesionářských poplatků.  
 „Na můj návrh byly konečně na pořad schůze Poslanecké sněmovny zařazeny zprávy o činnosti a 
hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Jednat se o nich bude příští čtvrtek. Každý poslanec bude mít 
šanci ukázat, zda stojí za nezávislostí veřejnoprávních médií,“ vzkázal dnes poslanec ČSSD Petr Dolínek. Vedle 
toho se však dá očekávat i otevčení prostoru právě pro kritiky dění kolem ČT, mezi které patří např. SPD, ale i 
poslanci z jiných stran.  
   
Šéf ČT Dvořák: Soukup vychází politikům vstříc  
Právě Soukup se loni pustil do ostré přestřelky s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a ostře kritizoval 
hospodaření ČT.  
 „ČT je v nejlepším ekonomickém stavu za posledních 10 let,“ reagoval tehdy Dvořák pro Blesk v 
průběhu televizní války. „Já si myslím, že televize Barrandov funguje zcela proti liteře zákona. Zákon říká, že 
nejenom veřejnoprávní, ale i komerční média musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti a já tam tu 
vyváženost vůbec nevidím,“ komentoval vysílání Soukupovy televize.  
 A k tomu, že někteří politici k Soukupovi chodí často a bez problémů, Dvořák dodal: „To, že si někteří 
politici vybrali zrovna tento způsob prezentování? Možná proto, že jim vychází vstříc, že se nesnaží informovat 
diváky vyváženě, ale že působí trochu jako propaganda.“  
 V souvislosti se založením LJS se však začalo řešit nyní i to, komu by Jaromír SOukup mohl reálně 
ubrat voliče. „Docela mne fascinuje, jak se začalo říkat, že Soukup ubere voliče pouze SPD, KSČM, ČSSD a 
ANO. Osobně myslím, že po SPD jsou druhými nejohroženějšími právě voliči Václava Klause ml. a spol.,“ uvedl 
na Twitteru Tomáš Prouza, do loňského roku člen ČSSD, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a v 
současnosti prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.  
 Na tom, že by Soukup mohl přebrat volčie levicovým stranám, SPD a ANO, se však shodli i 
politologové, které oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V 
celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, 
míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo.  
 „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu,“ řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.  
 Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se 
rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. 
Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela 
rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, 
zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,“ napsal 
ČTK.  
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 „Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO 
považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo 
hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední dobou podle průzkumů 'migrovali'právě od SPD, KSČM, 
ČSSD“.  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. „Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl.  
 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením nových voličů. „ Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu 
miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno,“ poznamenal.  
 Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti). Soukup se 
kolem politiky angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později 
financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP.  
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Politici z nejsilnější opoziční strany ODS již nebudou chodit do pořadů Jaromíra Soukupa. Uvedla to mluvčí 
Jana Havelková s tím, že Soukup dle nich již není moderátorem, ale politickým soupeřem. Politologové vedle 
toho řeší, komu by nové hnutí LJS mohlo ubrat voliče. Sněmovna by se pak v příštím týdnu měla zabývat jinou z 
televizí - veřejnoprávní ČT a zprávami o jejím hospodaření. Na pořad aktuální schůze to protlačila pro změnu 
ČSSD. 
 
„Zástupci ODS do pořadů Jaromíra Soukupa chodit nebudou. Pan Soukup už není moderátor, ale politický 
soupeř. Proto nedává smysl mu asistovat a pomáhat v kampani,“ vzkázala dnes na Twitteru Havelková. 
Moderátor a majitel TV Barrandov v minulém týdnu oznámil založení nového politického hnutí List Jaromíra 
Soukupa (LJS). 
 
Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy RRTV (Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání) Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,“ řekl ČTK. 
 
Poslanci budou řešit peníze pro ČT 
 V souvislosti s televizním děním pak zaujala nyní i jiná novinka. Na plénu Poslanecké sněmovny by se měly 
řešit peníze pro Českou televizi. Právě mj. Soukup platí za kritika povinných koncesionářských poplatků. 
 
„Na můj návrh byly konečně na pořad schůze Poslanecké sněmovny zařazeny zprávy o činnosti a hospodaření 
České televize za roky 2016 a 2017. Jednat se o nich bude příští čtvrtek. Každý poslanec bude mít šanci 
ukázat, zda stojí za nezávislostí veřejnoprávních médií,“ vzkázal dnes poslanec ČSSD Petr Dolínek. Vedle toho 
se však dá očekávat i otevření prostoru právě pro kritiky dění kolem ČT, mezi které patří např. SPD, ale i 
poslanci z jiných stran. 
 
Šéf ČT Dvořák: Soukup vychází politikům vstříc 
 Právě Soukup se loni pustil do ostré přestřelky s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a ostře kritizoval 
hospodaření ČT. „ČT je v nejlepším ekonomickém stavu za posledních 10 let,“ reagoval tehdy Dvořák pro Blesk 
v průběhu televizní války. 
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„Já si myslím, že televize Barrandov funguje zcela proti liteře zákona. Zákon říká, že nejenom veřejnoprávní, ale 
i komerční média musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti a já tam tu vyváženost vůbec nevidím,“ 
komentoval Dvořák vysílání Soukupovy televize. 
A k tomu, že někteří politici k Soukupovi chodí často a bez problémů, Dvořák dodal: „To, že si někteří politici 
vybrali zrovna tento způsob prezentování? Možná proto, že jim vychází vstříc, že se nesnaží informovat diváky 
vyváženě, ale že působí trochu jako propaganda.“ 
Již úterní vysílání Barrandova se tak obejde bez zástupce ODS. Do studia však vyrazí jiní - tradiční host Tomio 
Okamura (SPD), ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) či poslanci Petr Třešňák (Piráti) a 
Jaroslav Foldyna (ČSSD), kterým tak Soukupova „propaganda“ nevadí. 
 
Komu Soukup ubere voliče? 
 V souvislosti se založením LJS se však začalo řešit nyní i to, komu by Jaromír Soukup mohl reálně ubrat voliče. 
„Docela mne fascinuje, jak se začalo říkat, že Soukup ubere voliče pouze SPD, KSČM, ČSSD a ANO. Osobně 
myslím, že po SPD jsou druhými nejohroženějšími právě voliči Václava Klause ml. a spol.,“ uvedl na Twitteru 
Tomáš Prouza, do loňského roku člen ČSSD, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a v současnosti 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 
 
Na tom, že by Soukup mohl přebrat voliče levicovým stranám, SPD a ANO, se však shodli i politologové, které 
oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V celostátních volbách moc 
šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, míní politologové. Oslovení 
politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo. 
 
Hnutí jednoho muže 
 „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, 
které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského 
parlamentu,“ řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. 
 
Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují 
celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. Volby do 
Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela rekordně 
slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, zda bude 
hnutí v květnu kandidovat. 
 
Získá migrující voliče? 
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z katedry 
politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z Metropolitní 
univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a marketingové 
agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či SPD tak může 
docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,“ napsal ČTK. 
 
„Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO 
považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo 
hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední dobou podle průzkumů ,migrovali' právě od SPD, KSČM, 
ČSSD“. 
 
Hamáček: Nejvíc jsou ohrožení kolegové z SPD 
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu konkurencí. 
„Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl. 
 
Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením nových voličů. „Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu 
miliardy, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno,“ poznamenal. 
 
Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti). Soukup se kolem 
politiky angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval 
Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. 
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„Soukup už není moderátor,“ dává mu košem ODS. A poslanci proberou 
peníze ČT 

22.1.2019    blesk.cz    str. 00     
    Zástupci Ods         

Politici z nejsilnější opoziční strany ODS již nebudou chodit do pořadů Jaromíra Soukupa. Uvedla to mluvčí 
Jana Havelková s tím, že Soukup dle nich již není moderátorem, ale politickým soupeřem. Politologové vedle 
toho řeší, komu by nové hnutí LJS mohlo ubrat voliče. Sněmovna by se pak v příštím týdnu měla zabývat jinou z 
televizí - veřejnoprávní ČT a zprávami o jejím hospodaření. Na pořad aktuální schůze to protlačila pro změnu 
ČSSD. 
 
„Zástupci ODS do pořadů Jaromíra Soukupa chodit nebudou. Pan Soukup už není moderátor, ale politický 
soupeř. Proto nedává smysl mu asistovat a pomáhat v kampani,“ vzkázala dnes na Twitteru Havelková. 
Moderátor a majitel TV Barrandov v minulém týdnu oznámil založení nového politického hnutí List Jaromíra 
Soukupa (LJS).  
 Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy RRTV (Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání) Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel 
televize a moderátor několika pořadů včetně politických. „Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání 
či s licencí,“ řekl ČTK.  
   
Poslanci budou řešit peníze pro ČT  
V souvislosti s televizním děním pak zaujala nyní i jiná novinka. Na plénu Poslanecké sněmovny by se měly 
řešit peníze pro Českou televizi. Právě mj. Soukup platí za kritika povinných koncesionářských poplatků.  
 „Na můj návrh byly konečně na pořad schůze Poslanecké sněmovny zařazeny zprávy o činnosti a 
hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Jednat se o nich bude příští čtvrtek. Každý poslanec bude mít 
šanci ukázat, zda stojí za nezávislostí veřejnoprávních médií,“ vzkázal dnes poslanec ČSSD Petr Dolínek. Vedle 
toho se však dá očekávat i otevření prostoru právě pro kritiky dění kolem ČT, mezi které patří např. SPD, ale i 
poslanci z jiných stran.  
   
Šéf ČT Dvořák: Soukup vychází politikům vstříc  
Právě Soukup se loni pustil do ostré přestřelky s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a ostře kritizoval 
hospodaření ČT. „ČT je v nejlepším ekonomickém stavu za posledních 10 let,“ reagoval tehdy Dvořák pro Blesk 
v průběhu televizní války.  
 „Já si myslím, že televize Barrandov funguje zcela proti liteře zákona. Zákon říká, že nejenom 
veřejnoprávní, ale i komerční média musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti a já tam tu vyváženost 
vůbec nevidím,“ komentoval Dvořák vysílání Soukupovy televize.  
 A k tomu, že někteří politici k Soukupovi chodí často a bez problémů, Dvořák dodal: „To, že si někteří 
politici vybrali zrovna tento způsob prezentování? Možná proto, že jim vychází vstříc, že se nesnaží informovat 
diváky vyváženě, ale že působí trochu jako propaganda.“  
 Již úterní vysílání Barrandova se tak obejde bez zástupce ODS. Do studia však vyrazí jiní - tradiční host 
Tomio Okamura (SPD), ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) či poslanci Petr Třešňák 
(Piráti) a Jaroslav Foldyna (ČSSD), kterým tak Soukupova „propaganda“ nevadí.  
 V souvislosti se založením LJS se však začalo řešit nyní i to, komu by Jaromír Soukup mohl reálně 
ubrat voliče. „Docela mne fascinuje, jak se začalo říkat, že Soukup ubere voliče pouze SPD, KSČM, ČSSD a 
ANO. Osobně myslím, že po SPD jsou druhými nejohroženějšími právě voliči Václava Klause ml. a spol.,“ uvedl 
na Twitteru Tomáš Prouza, do loňského roku člen ČSSD, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a v 
současnosti prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.  
 Na tom, že by Soukup mohl přebrat voliče levicovým stranám, SPD a ANO, se však shodli i 
politologové, které oslovila ČTK. Cílit bude podle nich i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana. V 
celostátních volbách moc šancí na úspěch nemá, volby do Evropského parlamentu by mu mohly vyhovovat, 
míní politologové. Oslovení politici si nemyslí, že by je Soukupovo hnutí ve volbách výrazněji ohrozilo.  
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 „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž 
potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do 
Evropského parlamentu,“ řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.  
 Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se 
rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity. 
Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela 
rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, 
zda bude hnutí v květnu kandidovat.  
 Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z 
katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z 
Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a 
marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. „A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či 
SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů,“ napsal 
ČTK.  
 „Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO 
považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu,“ poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo 
hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu „poslední dobou podle průzkumů,migrovali' právě od SPD, KSČM, 
ČSSD“.  
 Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu 
konkurencí. „Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD,“ řekl.  
 Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast 
přivedením nových voličů. „ Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu 
miliardy, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno,“ poznamenal.  
 Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti). Soukup se 
kolem politiky angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později 
financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP.  
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Francie a Německo zesilují své objetí. Máme se toho bát? 
22.1.2019    denikn.cz    str. 00     

    Michael Romancov         

Analýza Michaela Romancova: Tohle téma rezonuje na českých sociálních sítích již od víkendu: Německo a 
Francie se prý prakticky tajně chystají vytvořit jakýsi superstát uvnitř Evropské unie, svým podpisem to lídři obou 
kontinentálních velmocí stvrdili 22. ledna. 
 
Debatu odstartoval článek na serveru Echo24.cz s poněkud výhružným titulkem „Z Německa a Francie vznikne 
superstát, Merkelová s Macronem podepíší překvapivou dohodu“. Z dalších informací vyplynulo, že o samotné 
smlouvě se údajně nikde příliš nepíše a teprve před několika dny byla zveřejněna na stránkách francouzského 
ministerstva zahraničí. 
Záhy poté, co se o článku začalo diskutovat zejména na Twitteru, se ukázalo, že o smlouvě se v zahraničí psalo 
(například na serveru Politico.eu již 11. ledna), nevznikla v utajení, neboť potřebu „nové Elysejské smlouvy“ u 
příležitosti jejího loňského 55. výročí kancléřka Angela Merkelová a prezident Emmanuel Macron veřejně 
deklarovali před rokem, a žádný superstát nevznikne. 
V pondělí se ostatně v placené sekci Echo24 objevil komentář Daniela Kaisera, v němž přiznává, že web o 
smlouvě během víkendu psal „pod lehce hyperbolickým titulkem, neboť jeden stát má jednu vládu, což se na 
německo-francouzské ose pořád ještě nechystá…“. 
Protože text celkem přehledně a věcně uvedl, že se francouzský prezident a německá kancléřka u příležitosti 
56. výročí podpisu Elysejské smlouvy sejdou v Cáchách, připomněl její význam, zrekapituloval její obsah a 
uvedl, co Paříž a Berlín smlouvou chtějí deklarovat, mohli bychom tím celou věc uzavřít. Z mnoha důvodů by to 
však byla škoda, protože francouzsko-německé vztahy v Evropě byly, jsou a budou důležité. 
Odvracení pozornosti, či vize pro Evropu? 
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Začněme tím, nad čím se na citovaném serveru Politico.eu zamýšlí Florian Eder, který na konci stručného 
shrnutí obsahu smlouvy položil klíčovou otázku: 
„Svědčí text smlouvy o hloubce a intenzitě vztahu mezi dvěma státy, nebo spolu prostě jen Merkelová a Macron 
dobře vycházejí? A co se stane, až jeden z nich, nebo oba dva, už nebudou u moci?“ 
Vzhledem k problémům, kterým oba protagonisté čelí na domácí scéně, je jistě možné, že se prostě snaží 
obrátit pozornost k jiným tématům, a protože tato varianta na veřejnosti může být vhodně komunikována jako 
ukázka „dobrého Evropanství“, využili nabízející se příležitosti. Pokud tomu tak je, nebude to trvat dlouho a 
zjistíme, že se nic neděje. 
Předpokládejme však, že tomu tak není a že setkání v Cáchách nemá být jen připomenutím toho, co se stalo 
před šestapadesáti lety, ale také symbolickým zahájením nové etapy francouzsko-německých a evropských 
vztahů. Připusťme, že se Merkelová, která již svůj konec v politice oznámila, a Macron, který deklaroval ambici 
přijít s novou vizí pro Francii, Evropu i svět, opravdu pokusí uvést do chodu proces, jenž jejich zemím a Evropě 
v dynamicky se měnícím prostředí umožní čelit výzvám a obstát v zostřující se konkurenci. Že tu možná máme 
dva politiky, kteří se pokusí udělat přesně to, po čem se již léta volá, tedy přijít se strategickou vizí, která bude 
mířit za horizont blížících se voleb. 
Když byla roku 1963 podepsána Elysejská smlouva, vedl Francii Charles de Gaulle a v čele Německa stál 
Konrad Adenauer. Obě země se tehdy zavázaly k „hledání pokud možno společné pozice“ k veškerým 
významným ekonomickým, politickým a kulturním otázkám, což jim mělo jak přinést hospodářský prospěch, tak 
napomoci zacelit rány způsobené oběma světovými válkami. 
Vedle toho však smlouva měla i rozměr mocensko-politický, neboť de Gaulle, usilující o obnovu francouzské 
„Grandeur“ neboli velkoleposti, chtěl pomocí smlouvy navrátit svou zemi do první velmocenské ligy a vyvažovat 
přílišnou moc USA a SSSR. 
K tomu však nakonec nedošlo. Když Němci zjistili, že americký prezident John F. Kennedy má vůči smlouvě 
výhrady, ratifikoval Bundestag smlouvu s preambulí, která obě země vyzývala k těsné spolupráci s USA a 
NATO a nabádala k eventuálnímu přijetí Británie do Evropských společenství. A tak zatímco nastoupená cesta 
Německu umožnila dosáhnout „vykoupení“, sen o francouzské velmocenské „reinkarnaci“ se nekonal. De Gaulle 
se soukromě nechal slyšet: „Němci byli mou největší nadějí, ale stali se mým největším zklamáním.“ 
Současná situace je však v mnoha ohledech podstatně jiná. Kancléřka Merkelová dělala vše možné pro to, aby i 
nadále udržela pevnou německo-americkou, respektive evropsko-americkou vazbu, ale s Donaldem Trumpem v 
Bílém domě její schopnosti nalézat kompromisy narazila. Trump, jakkoli zatím spíš verbálně, systematicky útočí 
na většinu fundamentů, na kterých euro-atlantická spolupráce stála v posledních desetiletích, přičemž jeho 
výpady proti výdajům na obranu zdaleka nejsou tím nejpodstatnějším. 
Přičteme-li k tomu prudké zhoršení vztahů mezi Evropou a Ruskem, nárůst hospodářského, vojenského i 
politického potenciálu Číny a rychle rostoucí Indii, je zřejmé, že se Evropa musí probudit z příjemného stavu, do 
kterého upadla po skončení studené války. Stavu, kdy vládla shoda na potřebě a výhodách amerického 
leadershipu a Unie se mohla opájet představou, že je nejvýznamnější světovou mocností, která udává tón. 
V současné situaci je nejvyšší čas, abychom se konečně přihlásili – jak svého času v knize Evropská republika 
uvedl francouzský diplomat Michel Foucher – „k aspiracím na vliv ve světových záležitostech, aby se Evropa 
stala intervencionistickou a přestala pohrdat užitím vojenských nástrojů, zajištěných slušným zbrojním 
průmyslem i spojeneckými smlouvami“. V okamžiku, kdy se Británie rozhodla pro brexit, to na kontinentě těžko 
může zahájit někdo jiný než právě Francie s Německem. 
Zda uspějí, je nejisté, neboť výzev a překážek je mnoho. V tento okamžik netušíme, jak se bude vyvíjet světová 
ekonomika, respektive kdy a s jakou intenzitou udeří hospodářská krize, ani kdy a kde se objeví nové 
bezpečnostní výzvy. 
Jak se například bude vyvíjet situace ve Středomoří, v postsovětském prostoru nebo v Jihočínském moři? 
Nedojde k nové migrační vlně, která tak mocně děsí východní sousedy Německa? Připomeňme v této 
souvislosti, že německá kancléřka od roku 2015 již několikrát navštívila subsaharskou Afriku, tedy region s 
obrovským migračním potenciálem, kde si dodnes silné postavení, v některých případech výsadní, udržuje 
Francie… 
Vedle překážek, o nichž lze jen spekulovat, tu však máme i problémy, které se dostaví s jistotou, v první řadě 
negativní reakce ostatních evropských států na francouzsko-německé aktivity. Užší spolupráce mezi Berlínem a 
Paříží, jakkoli bylo deklarováno, že chtějí všechny ostatní Evropany přizvat, zaručeně vyvolá obavy z jejich 
možné hegemonie. Komunikovat směrem dovnitř EU v tom smyslu, že jejich aktivity nejsou formální ani 
nebezpečné, ale že skýtají příležitost, je proto asi největší výzvou pro nejbližší budoucnost. 
Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd UK a Metropolitní univerzitě Praha. 
Tento text jste si mohli přečíst díky tomu, že si předplácíte Deník N. Pokud máte připomínku nebo jste našli 
chybu, napište na editori@denikn.cz. 
Vážíme si Vaší podpory. 
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Vyšší sazby mohou zvýšit úroky na bankovních účtech. Ztrát 
způsobených inflací se ale běžní střadatelé nezbaví, říká Holub z ČNB 

23.1.2019    iHNed.cz    str. 00     
    Leoš Rousek         

Na začátku února bude centrální banka letos poprvé jednat o tom, má-li pokračovat ve zdražování peněz. Tedy 
v tom, co s přestávkami provádí už od srpna 2017. 
Loni Česká národní banka zvedla svou základní úrokovou sazbu pětkrát, naposledy v listopadu na 1,75 
procenta. Banky podle ní určují úroky z půjček podnikům a jednotlivcům. I když by se případné další zvýšení 
sazeb ČNB mělo projevit také na úrocích z bankovních účtů, běžní střadatelé se nemají na co těšit. Ztrát, které 
jim na úsporách způsobuje inflace, se nezbaví. 
Pochází z Liberce. Vystudoval ekonomii na pražské Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). 
Během působení v ČNB, kam nastoupil v roce 2000, obhájil na Institutu ekonomických studií FSV UK docenturu 
v oboru ekonomické teorie. V letech 1996–2000 působil v Komerční bance v týmu ekonoma a pozdějšího 
centrální bankéře Kamila Janáčka. Od roku 2004 do loňského listopadu vedl tým měnové sekce ČNB. Holub je 
ženatý a má dvě děti. I s nimi rád hraje plážový volejbal a tenis. 
"Především nemohou očekávat, že dostanou nějaké zúročení na běžných vkladech, kde stále české domácnosti 
drží velkou část svého majetku. Pokud chtějí v bankách o něco vyšší výnos, tak se samozřejmě musí přesouvat 
do termínovaných nebo spořicích účtů. Na nich je průměrná výše úrokových sazeb někde 1,3-1,4 procenta a 
postupně se zvyšuje s tím, jak si banky začínají více konkurovat o vklady," uvedl Tomáš Holub v prvním 
rozhovoru pro média po svém jmenování do sedmičlenné bankovní rady ČNB loni v prosinci. 
 
Dlouhá léta s ČNB 
I když je Holub členem vrcholného vedení jen dva měsíce, má ve srovnání s ostatními členy rady za sebou 
nejvíce let práce v centrální bance. Do ČNB nastoupil už v roce 2000 jako poradce viceguvernéra. 
Do konce loňského listopadu vedl sekci připravující ekonomická doporučení právě pro členy bankovní rady. Ti 
se na jejich základě rozhodovali, jak nastavit úrokové sazby a další pravidla pro udržení stability domácího 
finančního sektoru. "S novou kanceláří se samozřejmě změnila náplň mé práce, která mě velmi těší," shrnul 
první dojmy z nové funkce. 
Díky své erudici je tak Holub vnímán jako jeden z významných hlasů v bankovní radě. Už dříve jeho veřejná 
vystoupení poutala pozornost mezi investory, protože z nich mohli usuzovat, jak by o nastavení úroků mohla 
rozhodnout bankovní rada. 
Nyní má Holub kromě svých odborných znalostí také jeden ze sedmi hlasů určujících měnovou politiku ČNB a 
cenu peněz v zemi. V bankovní radě může setrvat maximálně dvě šestiletá období. 
 
Růstu sazeb nahrává koruna 
Pro letošní rok Holub očekává, že by banka mohla dál zvyšovat základní úrokové sazby. Ke zpřísnění měnové 
politiky ale nemusí nutně dojít hned 7. února. "Dovedu si tak představit, že naše pauza ve zvyšování sazeb, 
kterou jsme si dali v prosinci, může pokračovat. Může to trvat klidně dvě tři zasedání v řadě, než přistoupíme k 
dalšímu zvýšení," řekl. 
Kdyby k tomu došlo, tak hlavní úroková míra ČNB, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, doběhne současnou míru 
inflace okolo dvou procent. To ale stále bude málo na to, aby úročení na spořicích účtech stouplo natolik, že 
vynuluje to, co z vložených peněz umaže růst spotřebitelských cen. K tomu by se repo sazba ČNB musela 
dostat alespoň zhruba na 2,75 procenta, uvedl Holub. 
Holub si myslí, že komerční banky dosud do úročení vkladů nepromítly zcela zvýšení základních sazeb, ke 
kterým ČNB přistoupila v rychlém sledu za poslední rok a půl. Jakmile tak banky učiní a zohlední při tom 
budoucí zvýšení základních úroků ze strany centrální banky, tak by se úroky na termínovaných vkladech mohly 
dostat ke dvěma procentům. 
 
Čtěte zde 
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"Že by ale v dohledné době byly sazby na spořicích účtech vyšší než dvě procenta, není podle mého názoru 
reálné," varoval a dodal, že pro výnosy převyšující inflaci je třeba volit jiné, rizikovější nástroje než bankovní 
vklady. 
Vyšší úroky nastavené ČNB jsou tak více než na výnosech z vkladů vidět na úrocích, které si banky účtují za 
úvěry. Průměrná sazba hypoték se z rekordně nízkých úrovní 1,77 procenta v roce 2016 vyšplhala na 
současných 2,91 procenta, ukazují statistiky portálu Hypoindex společnosti Fincentrum. 
Podle Holuba ještě rychlejšímu růstu hypotečních úroků zabránil konkurenční boj mezi bankami, které nechtěly 
ztratit podíl na trhu. 
Holub říká, že ČNB pro zvyšování úrokových sazeb nahrává to, že kurz koruny je slabší, než očekávala. V roce 
2017, kdy banka po téměř čtyřech letech zastavila intervence na devizovém trhu s cílem udržet kurz slabší než 
27 korun za euro, se bankéři obávali, že by koruna mohla posílit až příliš strmě. Nyní je kurz okolo 26 korun za 
euro. 
V té době měli také strach, aby příliš rychlé tempo zvyšování základní úrokové sazby z tehdejší úrovně 0,05 
procenta posílení kurzu koruny ještě více nepodpořilo. To se ovšem nestalo, protože investoři začali loni 
přesouvat peníze z rozvíjejících se trhů, mezi něž patří také Česko. Vedlo je k tomu zvyšování úroků americkou 
centrální bankou Fed, které zvýšilo výnosy z amerických státních dluhopisů. 
 
 
URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66444730-vyssi-sazby-se-mohou-projevit-na-urocich-z-bankovnich-uctu-ztrat-
zpusobenych-inflaci-se-ale-bezni-stradatele-nezbavi-rika-holub-z-cnb 
 

Vyšší sazby mohou zvýšit úroky na bankovních účtech. Ztrát 
způsobených inflací se ale běžní střadatelé nezbaví, říká Holub z ČNB 

23.1.2019    ihned.cz    str. 00     
    Holub Tomáš         

Na začátku února bude centrální banka letos poprvé jednat o tom, má-li pokračovat ve zdražování peněz. Tedy 
v tom, co s přestávkami provádí už od srpna 2017. 
 
Loni Česká národní banka zvedla svou základní úrokovou sazbu pětkrát, naposledy v listopadu na 1,75 
procenta. Banky podle ní určují úroky z půjček podnikům a jednotlivcům. I když by se případné další zvýšení 
sazeb ČNB mělo projevit také na úrocích z bankovních účtů, běžní střadatelé se nemají na co těšit. Ztrát, které 
jim na úsporách způsobuje inflace, se nezbaví.  
 Pochází z Liberce. Vystudoval ekonomii na pražské Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV 
UK). Během působení v ČNB, kam nastoupil v roce 2000, obhájil na Institutu ekonomických studií FSV UK 
docenturu v oboru ekonomické teorie. V letech 1996–2000 působil v Komerční bance v týmu ekonoma a 
pozdějšího centrální bankéře Kamila Janáčka. Od roku 2004 do loňského listopadu vedl tým měnové sekce 
ČNB. Holub je ženatý a má dvě děti. I s nimi rád hraje plážový volejbal a tenis.  
 "Především nemohou očekávat, že dostanou nějaké zúročení na běžných vkladech, kde stále české 
domácnosti drží velkou část svého majetku. Pokud chtějí v bankách o něco vyšší výnos, tak se samozřejmě 
musí přesouvat do termínovaných nebo spořicích účtů. Na nich je průměrná výše úrokových sazeb někde 1,3-
1,4 procenta a postupně se zvyšuje s tím, jak si banky začínají více konkurovat o vklady," uvedl Tomáš Holub v 
prvním rozhovoru pro média po svém jmenování do sedmičlenné bankovní rady ČNB loni v prosinci.  
   
Dlouhá léta s ČNB  
I když je Holub členem vrcholného vedení jen dva měsíce, má ve srovnání s ostatními členy rady za sebou 
nejvíce let práce v centrální bance. Do ČNB nastoupil už v roce 2000 jako poradce viceguvernéra.  
 Do konce loňského listopadu vedl sekci připravující ekonomická doporučení právě pro členy bankovní 
rady. Ti se na jejich základě rozhodovali, jak nastavit úrokové sazby a další pravidla pro udržení stability 
domácího finančního sektoru. "S novou kanceláří se samozřejmě změnila náplň mé práce, která mě velmi těší," 
shrnul první dojmy z nové funkce.  
 Díky své erudici je tak Holub vnímán jako jeden z významných hlasů v bankovní radě. Už dříve jeho 
veřejná vystoupení poutala pozornost mezi investory, protože z nich mohli usuzovat, jak by o nastavení úroků 
mohla rozhodnout bankovní rada.  
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 Nyní má Holub kromě svých odborných znalostí také jeden ze sedmi hlasů určujících měnovou politiku 
ČNB a cenu peněz v zemi. V bankovní radě může setrvat maximálně dvě šestiletá období.  
   
Růstu sazeb nahrává koruna  
Pro letošní rok Holub očekává, že by banka mohla dál zvyšovat základní úrokové sazby. Ke zpřísnění měnové 
politiky ale nemusí nutně dojít hned 7. února. "Dovedu si tak představit, že naše pauza ve zvyšování sazeb, 
kterou jsme si dali v prosinci, může pokračovat. Může to trvat klidně dvě tři zasedání v řadě, než přistoupíme k 
dalšímu zvýšení," řekl.  
 Kdyby k tomu došlo, tak hlavní úroková míra ČNB, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, doběhne 
současnou míru inflace okolo dvou procent. To ale stále bude málo na to, aby úročení na spořicích účtech 
stouplo natolik, že vynuluje to, co z vložených peněz umaže růst spotřebitelských cen. K tomu by se repo sazba 
ČNB musela dostat alespoň zhruba na 2,75 procenta, uvedl Holub.  
 Holub si myslí, že komerční banky dosud do úročení vkladů nepromítly zcela zvýšení základních sazeb, 
ke kterým ČNB přistoupila v rychlém sledu za poslední rok a půl. Jakmile tak banky učiní a zohlední při tom 
budoucí zvýšení základních úroků ze strany centrální banky, tak by se úroky na termínovaných vkladech mohly 
dostat ke dvěma procentům.  
 Čtěte zde  
 "Že by ale v dohledné době byly sazby na spořicích účtech vyšší než dvě procenta, není podle mého 
názoru reálné," varoval a dodal, že pro výnosy převyšující inflaci je třeba volit jiné, rizikovější nástroje než 
bankovní vklady.  
 Vyšší úroky nastavené ČNB jsou tak více než na výnosech z vkladů vidět na úrocích, které si banky 
účtují za úvěry. Průměrná sazba hypoték se z rekordně nízkých úrovní 1,77 procenta v roce 2016 vyšplhala na 
současných 2,91 procenta, ukazují statistiky portálu Hypoindex společnosti Fincentrum.  
 Podle Holuba ještě rychlejšímu růstu hypotečních úroků zabránil konkurenční boj mezi bankami, které 
nechtěly ztratit podíl na trhu.  
 Holub říká, že ČNB pro zvyšování úrokových sazeb nahrává to, že kurz koruny je slabší, než očekávala. 
V roce 2017, kdy banka po téměř čtyřech letech zastavila intervence na devizovém trhu s cílem udržet kurz 
slabší než 27 korun za euro, se bankéři obávali, že by koruna mohla posílit až příliš strmě. Nyní je kurz okolo 26 
korun za euro.  
 V té době měli také strach, aby příliš rychlé tempo zvyšování základní úrokové sazby z tehdejší úrovně 
0,05 procenta posílení kurzu koruny ještě více nepodpořilo. To se ovšem nestalo, protože investoři začali loni 
přesouvat peníze z rozvíjejících se trhů, mezi něž patří také Česko. Vedlo je k tomu zvyšování úroků americkou 
centrální bankou Fed, které zvýšilo výnosy z amerických státních dluhopisů.  
 Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?  
 Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se 
během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika 
Hospodářských novin.  
 Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním 
obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.  
   
Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. autor: HN – Lukáš Oujeský.  
  
 
URL| https://archiv.ihned.cz/c1-66444730-vyssi-sazby-se-mohou-projevit-na-urocich-z-bankovnich-uctu-ztrat-
zpusobenych-inflaci-se-ale-bezni-stradatele-nezbavi-rika-holub-z-cnb 
 

Andrea Slováková 
23.1.2019    Lidové noviny    str. 20    Poslední strana 

    jn         

Dokumentaristka, kurátorka, pedagožka, nakladatelka.  
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK a filmovou vědu na Filozofické fakultě UK. 
Studovala také dokumentární tvorbu na FAMU a management na Cambridge Business School. Působila ve 
vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava nebo v čele Nakladatelství Akademie múzických 
umění. Na Masarykově univerzitě v Brně přednáší o dokumentárním a experimentálním filmu, sama také několik 
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dokumentů natočila. Založila nakladatelství non-fikční literatury Nová beseda. Napsala esejistickou knihu Co je 
nového ve filmové vědě a básnickou sbírku Vně, z níž přinášíme ukázky.  
 
Foto popis| 
 

Zvyšování sazeb může zvolnit 
23.1.2019    Hospodářské noviny    str. 12    Podniky a trhy 

    Leoš Rousek         

INFLACE BUDE DÁL VÍTĚZIT NAD ÚROKY NA VKLADECH, ŘÍKÁ NOVÝ ČLEN BANKOVNÍ RADY ČNB 
TOMÁŠ HOLUB. PAUZA V RŮSTU SAZEB BY PODLE NĚJ MOHLA POKRAČOVAT.  
 
Na začátku února bude centrální banka letos poprvé jednat o tom, má-li pokračovat ve zdražování peněz. Tedy 
v tom, co s přestávkami provádí už od srpna 2017.  
 Loni Česká národní banka zvedla svou základní úrokovou sazbu pětkrát, naposledy v listopadu na 1,75 
procenta. Banky podle ní určují úroky z půjček podnikům a jednotlivcům. I když by se případné další zvýšení 
sazeb ČNB mělo projevit také na úrocích z bankovních účtů, běžní střadatelé se nemají na co těšit. Ztrát, které 
jim na úsporách způsobuje inflace, se nezbaví.  
 „Především nemohou očekávat, že dostanou nějaké zúročení na běžných vkladech, kde stále české 
domácnosti drží velkou část svého majetku. Pokud chtějí v bankách o něco vyšší výnos, tak se samozřejmě 
musí přesouvat do termínovaných nebo spořicích účtů. Na nich je průměrná výše úrokových sazeb někde 1,3–
1,4 procenta a postupně se zvyšuje s tím, jak si banky začínají více konkurovat o vklady,“ uvedl Tomáš Holub v 
prvním rozhovoru pro média po svém jmenování do sedmičlenné bankovní rady ČNB loni v prosinci.  
 
Dlouhá léta s ČNB  
 
I když je Holub členem vrcholného vedení jen dva měsíce, má ve srovnání s ostatními členy rady za sebou 
nejvíce let práce v centrální bance. Do ČNB nastoupil už v roce 2000 jako poradce viceguvernéra.  
 Do konce loňského listopadu vedl sekci připravující ekonomická doporučení právě pro členy bankovní 
rady. Ti se na jejich základě rozhodovali, jak nastavit úrokové sazby a další pravidla pro udržení stability 
domácího finančního sektoru. „S novou kanceláří se samozřejmě změnila náplň mé práce, která mě velmi těší,“ 
shrnul první dojmy z nové funkce.  
 Díky své erudici je tak Holub vnímán jako jeden z významných hlasů v bankovní radě. Už dříve jeho 
veřejná vystoupení poutala pozornost mezi investory, protože z nich mohli usuzovat, jak by o nastavení úroků 
mohla rozhodnout bankovní rada.  
 Nyní má Holub kromě svých odborných znalostí také jeden ze sedmi hlasů určujících měnovou politiku 
ČNB a cenu peněz v zemi. V bankovní radě může setrvat maximálně dvě šestiletá období.  
 
Růstu sazeb nahrává koruna  
 
Pro letošní rok Holub očekává, že by banka mohla dál zvyšovat základní úrokové sazby. Ke zpřísnění měnové 
politiky ale nemusí nutně dojít hned 7. února. „Dovedu si tak představit, že naše pauza ve zvyšování sazeb, 
kterou jsme si dali v prosinci, může pokračovat. Může to trvat klidně dvě, tři zasedání v řadě, než přistoupíme k 
dalšímu zvýšení,“ řekl.  
 Kdyby k tomu došlo, tak hlavní úroková míra ČNB, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, doběhne 
současnou míru inflace okolo dvou procent. To ale stále bude málo na to, aby úročení na spořicích účtech 
stouplo natolik, že vynuluje to, co z vložených peněz umaže růst spotřebitelských cen. K tomu by se repo sazba 
ČNB musela dostat alespoň zhruba na 2,75 procenta, uvedl Holub.  
 Holub si myslí, že komerční banky dosud do úročení vkladů zcela nepromítly zvýšení základních sazeb, 
ke kterým ČNB přistoupila v rychlém sledu za poslední rok a půl. Jakmile tak banky učiní a zohlední při tom 
budoucí zvýšení základních úroků ze strany centrální banky, tak by se úroky na termínovaných vkladech mohly 
dostat ke dvěma procentům.  
 „Že by ale v dohledné době byly sazby na spořicích účtech vyšší než dvě procenta, není podle mého 
názoru reálné,“ varoval a dodal, že pro výnosy převyšující inflaci je třeba volit jiné, rizikovější nástroje než 
bankovní vklady.  
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 Vyšší úroky nastavené ČNB jsou tak více než na výnosech z vkladů vidět na úrocích, které si banky 
účtují za úvěry. Průměrná sazba hypoték se z rekordně nízkých úrovní 1,77 procenta v roce 2016 vyšplhala na 
současných 2,91 procenta, ukazují statistiky portálu Hypoindex společnosti Fincentrum.  
 Podle Holuba ještě rychlejšímu růstu hypotečních úroků zabránil konkurenční boj mezi bankami, které 
nechtěly ztratit podíl na trhu.  
 Holub říká, že ČNB pro zvyšování úrokových sazeb nahrává to, že kurz koruny je slabší, než očekávala. 
V roce 2017, kdy banka po téměř čtyřech letech zastavila intervence na devizovém trhu s cílem udržet kurz 
slabší než 27 korun za euro, se bankéři obávali, že by koruna mohla posílit až příliš strmě. Nyní je kurz okolo 26 
korun za euro.  
 V té době měli také strach, aby příliš rychlé tempo zvyšování základní úrokové sazby z tehdejší úrovně 
0,05 procenta posílení kurzu koruny ještě více nepodpořilo. To se ovšem nestalo, protože investoři začali loni 
přesouvat peníze z rozvíjejících se trhů, mezi něž patří také Česko. Vedlo je k tomu zvyšování úroků americkou 
centrální bankou Fed, které zvýšilo výnosy z amerických státních dluhopisů. Celý rozhovor čtěte na ihned.cz  
 
Dovedu si představit, že naše pauza ve zvyšování sazeb, kterou jsme si dali v prosinci, může pokračovat. Může 
to trvat klidně dvě tři zasedání v řadě, než přistoupíme k dalšímu zvýšení.  
 
Že by v dohledné době byly úrokové sazby na spořicích účtech vyšší než dvě procenta, není podle mého názoru 
reálné.  
 
O autorovi| Leoš Rousek, leos.rousek@economia.cz 
Foto autor| Foto: HN – Lukáš Oujeský 
Foto popis| Tomáš Holub (44) Pochází z Liberce. Vystudoval ekonomii na pražské Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy (FSV UK). Během působení v ČNB, kam nastoupil v roce 2000, obhájil na Institutu 
ekonomických studií FSV UK docenturu v oboru ekonomické teorie. V letech 1996–2000 působil v Komerční 
bance v týmu ekonoma a pozdějšího centrálního bankéře Kamila Janáčka. Od roku 2004 do loňského listopadu 
vedl tým měnové sekce ČNB. Holub je ženatý a má dvě děti. I s nimi rád hraje plážový volejbal a tenis. 
 

České firmy stále nechápou, že označování placené spolupráce s 
influencery je i pro jejich dobro 
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    Kateřina Tauchenová         

Jak se za poslední tři roky změnil český influencer marketing? Jaké výsledky měl Měsíc transparentnosti? A 
proč se některé firmy stále bojí přiznat spolupráci s influencery? 
 
Influenceři a jejich využití v marketingu jsou velkým tématem posledních několika let. Od doby, kdy se objevili 
první youtubeři, kteří výměnou za produkt dělali reklamu dané značce ve svých videích, se ale influencer 
marketing hodně posunul. A spolu s tím se změnily diskuze o něm. Už se neřeší, jestli influencer marketing 
funguje. Teď se řeší, jak vlastně influencer marketing dělat, aby to bylo fér ke všem zúčastněným stranám. A 
zásadní otázka zní: Jak označovat placenou spolupráci?  
 Na jaře letošního roku zveřejnila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy výsledky výzkumu vnímání 
reklamy na sociálních sítích, ze kterého vyšlo najevo, že děti a teenageři reklamu ve většině případů nepoznají. 
Ačkoliv až 87 % procent respondentů si na fotce z Instagramu všimlo zachycené plechovky Coca Coly, pouze 
každé deváté dítě (11 %) poznalo, že se jedná o sponzorovaný obsah., a to i v případě, kdy byl příspěvek 
označen hashtagem #ad, tedy jedním z nejčastějších způsobů označování reklamy u českých influencerů.  
 Jasné a smysluplné označování reklamy je proto velmi důležité. A rozhodně nemusí ubrat na 
věrohodnosti či efektivitě samotné propagace. Efekt může být opačný. Své o tom ví i Tereza Salte, známá taky 
jako blogerka Tereza in Oslo, která mimo svých blogerských aktivit působí jako ředitelka agentury Elite 
Bloggers. O tom, jak mají nastavenou spolupráci s firmami pro influencery zastupované její agenturou, mluvila 
na nultém ročníku konference o sociálních sítích Konfera 2018. Podle ní se mnoho influencerů i firem veřejnému 
označování placených spoluprací stále brání. „Možná ale tím hlavním důvodem není to, že nechtějí, ale spíš, že 
neví, jak na to, a co jim to ve finále přinese“ uvedla.  
   
Přiznaná spolupráce je fér pro všechny strany  



 
 

Plné znění zpráv  592 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Ona sama za větší transparentnost na českých sociálních sítích bojuje už od založení Elite Bloggers před třemi 
lety, kde mají pro placené spolupráce s influencery zastupovanými agenturou jasná a striktní pravidla jak pro 
blogery, tak pro zadavatele reklamy. Při vytváření těchto pravidel a vůbec systému fungování spolupráce 
influencerů se značkami čerpala Salte ze svých zkušeností nabytých při několikaletém pobytu v Norsku. „ 
Skandinávie je v těchto věcech tak o tři až pět let napřed. Při zakládání Elite Bloggers bylo naším cílem 
šoupnout tu českou blogovou scénu na světovou úroveň,“ dodala.  
 Český trh byl před třemi lety pravidly označování reklamy na sociálních sítích blogerů, youtuberů a 
dalších influencerů poměrně netknutý. V Salte proto musela začít úplně od začátku:  
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PAVLÍNA vs. TOMÁŠ 
23.1.2019    Moje psychologie    str. 138    finále 

    PAVLÍNA WOLFOVÁ,         

Nejšťastnější den  
 
TOMÁŠ: Pa, prosím tě, pomoz mi… Jak si člověk zapamatuje nejšťastnější den? Ty to víš, ale lidi ne, že 
nemám vzpomínky. Mám něco špatně v hlavě a nepamatuju si den, kdy se narodily moje děti, den, kdy jsem 
dostal první pusu, den, kdy jsme na sebe řvali v bufetu Fakulty sociálních věd, a tak jsme se seznámili. Mozek 
mi to neukládá. Víš, že jsem se nechal testovat a že mi paní doktorka Hollá napsala: „Musím vás zklamat, pane 
Baldýnský, ale nemáte demenci,“ a že teda neví, co s tím. Už jsem si zvykl ukládat svůj život do hlav druhých a 
nechat si o sobě vyprávět, už jsem se naučil předstírat „jo jasně, to jsme tehdy...“, ale já si nutně dnešek 
potřebuju zapamatovat, ten den, jak jsem ráno otevřel oči v pět a Marlu vzbudil v šest, a ona nefňukala, že musí 
do školky dřív než obvykle, jak jsem pak zvládl před prací víc než normálně za tejden, a pak za pár hodin dopsal 
scénář, se kterým jsem se trápil od podzima, a pak jak jsme ještě koupili stromek a pak jak jsem zvládl něco 
těžkého správně a přitom v dobrém, a jak jsme pak s Mickou jeli na koncert mých kluků, jejích bratrů, a jak jsme 
se na ně koukali, jak hrají v orchestru a jak pak Vinca, můj jedenáctiletý, přišel na scénu se svou trubkou, hodil 
patkou a zahrál tak krásně… Ne krásně pro pyšného tátu, ale krásně pro všechny, jak mi pak Micka 
nepochopitelně řekla, že to mi „dal Bůh“, a já jí řekl: „Ne, to mi dal Vinca, protože strašně moc cvičí a je 
šikovnej.“ Ale jak jsme pak museli jet, protože jsem cítil z Micky smutek a poznal jsem to včas, a hrál jsem s tím 
smutkem celou cestu hru na kočku a na myš a mátl jsem ho a rozptyloval, až najednou vůbec nebyl, a my jsme 
se začali smát a řekli jsme si, že večer se sladkosti nejedí, ale když si potom vyčistíme zuby, tak to pro jednou 
půjde, a koupili jsme si lízátko. A když jsme přišli domů, smutek už tam nebyl, ale ulepená pusa od lízátka, a jak 
hned usnula, a já jak teď ležím vedle ní a píšu PAVLÍNA: Zapamatuju. Všechno je dobrý a dobrý bude. Jsem tu. 
Od té památné události z roku 1992 v univerzitním bufetu furt. Takhle jednoduché je to s námi, a to je dobře. 
Ano, vím, žes svého času doufal, že máš demenci. A vyprávěls to paní psycholožce Hollé, k níž jsme roky 
chodili oba, a ona se asi pak radši odstěhovala do Kralup. Co na tom tvém tvrzení o demenci ale bylo zajímavé, 
byl a zůstává fakt, že si v podstatě ale velmi dobře pamatuješ spoustu lapsusů, co jsme spolu zažili. Nahodile mi 
je dokola připomínáš. Jak jsem cestou za psím spřežením nabourala a dostala záchvat smíchu, zatímco můj 
srbský milý vypadal, že bude střílet. Anebo jak jsem vymyslela, že uděláme pro asi třicet lidí bramboráky, a tys 
strávil ten dlouhý večer s očima v sloup. Anebo, jak můj pes Jack prokousl u tebe doma fatboy. Jo, všude byly ty 
zelektrizované kuličky, zničilo to lux i nás. Hele, ty kuličky jsou tam tutově pořád, i když my už jsme všichni zase 
někde jinde. Něco po nás v Holešovicích přece zůstalo!  
No, a když se na cokoli z těch „drasťáků“ dobře rozpomeneš, musí se ti vybavit, jak jsme se u toho smáli jako 
šílenci. Víš, že já se vždycky skoro počurám smíchy. A taky na to, jak skvostně se bavily naše děti! No, a to 
jsme u toho – naše děti, to je zdroj, podstata a důvod, proč si pamatovat. Ne fakta, okolnosti. Dokonce i v 
časech, když na nás kašlou. Ta dělicí čára je totiž před a po jejich příchodu do našich životů. S tím „předtím“, 
když už se něco vybaví, můžu tě uklidnit, nastoupí zpravidla vzpomínkový optimismus, ale i tak je to v mlze a už 
to není pravda. S tím „po“ se vybaví upřímná čistá radost. Pocit, který je zhola fuk, jestli jsme ho měli v 
červeném tričku a šortkách anebo v oteplovačkách. Ty pocity, ty se vybaví s vůní, zvukem, barvou… Jako 
lepkavost toho Marlina lízátka a Vincovy usmáté rozpaky, když nastupoval na jeviště s tou trubkou. Jo, a 
gratuluju – šikovný máme děti!  
 
O??AUTORCE & AUTOROVI Jsme muž a žena – přátelé. Takové přátelství prý neexistuje. My ale existujeme. 
Už pětadvacet let jsme spolu. Prožili jsme za tu dobu revoluci, zánik počítačového jazyka Karel, dohromady čtyři 
rozvody, na svět jsme přivedli pět dětí, absolvovali jednu šílenou společnou dovolenou v Bedřichově. Překonali 
jsme tři ortopedické operace, sledovali jsme v televizi, jak by vypadal první let Čechů na Měsíc, zaznamenali 
smrt Fidela Castra. Největší konfl ikty, které nás chvilkově rozdělovaly, jsme vedli o vinu a nevinu Oscara 
Pistoriuse a pak o to, kdo z nás dvou může za to, že jsme nevyhráli bojovku. Jsme tedy v podstatě už staří 
přátelé – Pavlína Wolfová a Tomáš Baldýnský. A tak si tady píšeme.  
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LYNX Pro: Jak profesionálně spravovat peníze v ČR 
23.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: LYNX, Akcie, investice, ETF, burza, Kryptoměna, ČR 
 
Cílíme na institucionální investory, ale i na menší fondy či na kolektivy traderů. Úspěchu dosahujeme díky 
poskytování služeb v jedinečné kvalitě a komplexnímu řešení vycházejícího ze znalosti českého prostředí a z 
dobrých vztahů, uvedli v rozhovoru pro server Roklen24 Ondřej Likeš a Šimon Janů ze společnosti LYNX. Na 
jaké trhy se primárně soustředí a proč? A jakým směrem se bude podle nich ubírat budoucnost tradingu?  
 Pamatujete si na Váš první obchod?  
 Ondřej : Já ano, exotický FX pár, denní support/resistence úroveň a RRR asi 1:58 – má první ztráta.  
 Šimon : Konkrétní obchod ne, ale několik dní jsem zkoušel demo s CFD na různá podkladová aktiva. 
Následně jsem se odhodlal k intradennímu obchodu US akcie.  
 Jak dlouho sledujete akciové trhy?  
 Ondřej : Zájem přišel s rokem 2008, na denní bázi od roku 2015.  
 Šimon : Trhy přitáhly mou pozornost po roce 2008. Zajímaly mne v té době více trhy jakožto celek, tedy 
jak fungují a co všechno je ovlivňuje. Konkrétně akciové trhy a jednotlivé tituly jsem začal sledovat kolem roku 
2014.  
 Co jste obchodovali ve vašich začátcích?  
 Ondřej : Začínal jsem s intraday na FX, pak jsem se přes intradenní trading futures a dluhopisů dostal 
ke komoditním spreadům a nakonec jsem už dlouhodobě zakotvil u opcí a akcií.  
 Šimon : První obchody jsem provedl na akciových titulech. Následně jsem se začal věnovat 
obchodování futures kontraktů. Z počátku jsem se věnoval především internímu obchodování futures na index 
S&P 500 následně jsem přidal komoditní a opční spready, které obchoduji doteď.  
 Na webu uvádíte, že chcete, aby lokální správci kapitálu a další profesionální klienti již nemuseli 
vyhledávat pro svůj trading služby zahraničních partnerů a mohli svým klientům poskytovat své služby skrze 
českého brokera. Jak toho chcete dosáhnout?  
 Ondřej : LYNX Pro je unikátem na českém trhu, jelikož je plně zaměřen na profesionální klienty. 
Úspěchu dosahujeme díky poskytování služeb v jedinečné kvalitě a komplexnímu řešení. Díky znalosti českého 
prostředí, dobrým vztahům s asset managery, advokátními kancelářemi, které se specializují na toto odvětví 
práva, a obchodním kontaktům s investičními společnostmi a depozitáři pro fondy kvalifikovaných investorů 
(FKI) můžeme zajistit komplexní službu.  
 Díky našim dlouholetým zkušenostem a širokému portfoliu klientů známe požadavky našich klientů. 
Často klienti nejsou v této oblasti zkušení, proto ocení, že jim dokážeme i předvídat, co bude nutné řešit 
následně či jak najít optimální cestu pro uspokojení jejich požadavků.  
 Doposud máme velmi pozitivní ohlas na naše služby od všech klientů LYNX Pro.  
 Na jaké klienty se službou LYNX Pro cílíte?  
 Šimon : Jednu skupinu tvoří především institucionální investoři typu fondy kvalifikovaných investorů a 
další alternativní (hedge) fondy.  
 Druhou skupinou jsou menší fondy – typologicky dle § 15 ZISIF, které za minimálních finančních i 
administrativních nákladů umožňují sdružení kolektivům investorů a následně jim dávají možnost neveřejného 
fundraisingu. Fondy dle § 15 ZISIF jsou šikovnou alternativou známým Friends & Family účtům využívaných 
zejména v USA.  
 Další potenciální klienti jsou kolektivy traderů pro tzv. collective deals, obchodníci s cennými papíry, 
compliance oddělení velkých firem – pro které máme dobrý produkt díky výraznému usnadnění reportingu, a v 
neposlední řadě i poskytovatelé obchodních signálů, pro které jsme vytvořili kompletní infrastrukturu pro 
zadávání obchodů a rozesílku signálů.  
 Takže díky vaší infrastruktuře může své obchodní signály prodávat každý trader?  
 Šimon : Ano, je to komplexní řešení pro každého úspěšného tradera, který se nebojí jít se svou kůží na 
trh. Trader dostane přístup do prostředí, přes které zadává obchody a zvolí si metodu, jak o obchodu mají být 
informováni jeho followeři. Navíc k obchodu může přidat vysvětlení formou krátkého textu nebo podrobné 
analýzy. Z našeho průzkumu vyplynulo, že naprostá většina traderů, kteří by o podobnou službu měli zájem, 
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ztroskotali na tom, že se jim nepodařilo zajistit kvalitní technologickou infrastrukturu. Vyžadujeme, aby trader 
obchody prováděl živě, aby výsledky byly transparentní. Chceme, aby za tradery mluvily reálné výsledky a 
nikoliv pěkně znějící marketing.  
 Jaký je průměrný počáteční vklad vašich klientů?  
 Ondřej : U velkých fondů se bavíme o stovkách tisíc a milionech USD, u menších klientů typu fond dle § 
15 to samé, jen v českých korunách.  
 Jaké jsou náklady spojené s vedením účtu?  
 Šimon : Žádné extra náklady nad provedené transakce nebo vypůjčené prostředky.  
 Zmiňujete, že dokážete nabídnout lepší podmínky než Interactive Brokers. V čem spočívají lepší 
podmínky?  
 Ondřej : Podmínky pro LYNX Pro klienty jsou individuální. Jiné podmínky nabízíme fondům se 
zaměřením na rebate trading s obratem desítek milionů akcií za měsíc a jiné fondu dle § 15 ZISIF, který si 
založila skupina kamarádů za účelem dlouhodobého kolektivního investování. Support na profesionální úrovni je 
samozřejmostí pro obě skupiny.  
 Díky tomu, že jsme největší introducing broker pro Interactive Brokers, máme své vlastní oddělení, které 
nás má na starosti. Většina klientů nejvíce oceňuje, že přebíráme za klienta komunikaci s Interactive Brokers – 
pro klienta to znamená jen zvednout telefon a my následně vše vyřešíme násobně rychleji, než by to zvládl sám 
klient. Navíc máme vytvořeny i vlastní softwarové nástroje pro asset managery a poskytovatele signálů. Pro 
klienty dokážeme vytvořit i jiná komplexní technologická řešení.  
 Cílem je, aby se klient mohl soustředit na trading a my řešili co nejvíce podpůrných činností.  
 Co můžete nabídnout navíc oproti konkurenci ve smyslu vzdělání o finančních trzích, zpravodajství, 
atd.?  
 Šimon : Právě spouštíme projekt LYNX Cesta Tradera – unikátní vzdělávací cyklus, který poběží deset 
týdnů. Každý týden proběhne několik vzdělávacích akcí (články, webináře, ebooky, testy apod.), které jsou 
uskupeny do tematických cyklů, ve kterých vystoupí mnoho z nejznámějších českých traderů a investorů, kteří 
se podělí o vlastní expertízu. Chceme, aby každý investor nebo trader, ať už začínající nebo pokročilý, dokázal 
najít svou vlastní cestu k úspěchu. Vzdělávací akce s tak širokým záběrem a propracovaným plánem a navíc 
zcela zdarma nemá v ČR obdobu. Ostatně prohlédněte si sami na https://www.lynxbroker.cz/cesta-tradera/.  
 Nedávno jsme spustili investiční zpravodajství LYNX WhatsApp, které je první české zpravodajství 
svého druhu přes WhatsApp. Každý den zasíláme dvě krátké zprávy, díky kterým budete mít neustále přehled o 
tom, co se děje na trzích. Přihlásit se můžete na https://www.lynxbroker.cz/vzdelavani/lynx-whatsapp/.  
 Na LYNX Vzdělávacím portálu téměř denně zveřejňujeme analytické, zpravodajské i vzdělávací články. 
Navíc jsou tu k dispozici nápomocné nástroje jako dividendový kalendář, přehled společností reportující 
kvartální výsledky, burzovní kalendář a mnoho dalších oblíbených nástrojů.  
 Dále pravidelně připravujeme školení přes webináře i semináře, včetně sérii s profesionálními tradery a 
investory.  
 Na jaké trhy se primárně soustředíte, které jsou podle vašeho názoru nejlepší na investování (poměr 
výnos/riziko) a jsou přímo nějaké konkrétní tituly, které dlouhodobě sledujete a investujete do nich?  
 Ondřej : Akcie zavedených US společností z defenzivních průmyslových sektorů jsou větší část 
portfolia, zde to kombinuji s opcemi. Spekulativní složka je věnována společnostem, které by měly podle mého 
profitovat z dlouhodobých socioekonomických trendů – jako je stárnoucí populace a prodlužující se průměrný 
věk dožití, horšící se bezpečnostní situace (nebo alespoň její vnímaní) v některých zemích EU, 
kyberbezpečnost apod. Nadprůměrný růst daného odvětví samozřejmě není zárukou, že úměrně tomu poroste i 
vaše investice, ale díky UCITS ETF se dá docela jednoduše investovat do odvětví jako celku.  
 Šimon : Aktivní obchodování soustředím na US trhy, jelikož nejvíce vyhovují mé strategii. Co se týče 
akciových titulů, ty už mám rozprostřeny napříč regiony. Část prostředků je investována konzervativním 
způsobem do zaběhlých společností. Menší část portfolia následně tvoří pro mě zajímavé technologie, jako je 
například využití vodíku pro dopravu.  
 Co si myslíte o nastupující generaci investorů, kteří rádi investují do kryptoměn a kteří často používají 
nástroje, kterým ne vždy úplně rozumí, a také o tzv. udržitelném investování (investice do firem, které jsou 
ekologické apod.), jak tato generace změní svět investování?  
 Ondřej : Pokud těmhle extrémně rizikovým instrumentům věnujete přiměřenou část kapitálu, tak v tom 
osobně problém nevidím. Neuvěřitelné mně osobně přijde investovat do něčeho, čemu nerozumím. Svět 
investic se tím podle mě nezmění – na trzích byla vždy určitá skupina lidí, která se pokládala za investory, ale v 
jádru to byli spekulanti. Malá část z nich opravdu na burze vydělala, větší část při prasknutí bublin o peníze 
přišla. Je na každém, do jaké skupiny se zařadí.  
 Máte v plánu začít obchodovat kryptoměnami? Nebo s deriváty navázanými na kryptoměny?  
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 Šimon : ETP a FUTURES na bitcoin jsou již burzovně obchodované instrumenty, proto je máme i my v 
naší nabídce. Díky splasknutí bubliny na kryptoměnách je nyní zájem o ně výrazně menší než přibližně před 
rokem. Uvidíme, jakým směrem se bude tento trend nadále ubírat.  
 Jakým směrem se bude podle vás trading ubírat? Jak moc se budou měnit technologie?  
 Šimon : Zcela zřetelný je růst finanční gramotnosti českých investorů. Investoři i tradeři se více zajímají 
o burzovně obchodované instrumenty a odvrací se od nejrůznějších derivátů, které dokonce i v dnešní době 
někteří tradeři obchodují v přímém střetu zájmů se svým brokerem. Jsem rád, že je patrné, že čeští investoři se 
více zajímají o instrumenty umožňující řídit riziko jako např. opce a spready s různými podkladovými aktivy.  
 Co se týká technologií, v poslední době je vidět nárůst automatického nebo částečně automatizovaného 
obchodování, kdy i menší retailoví klienti staví nebo si nechávají stavět automatické obchodní systémy. Jedná 
se většinou o již zkušenější obchodníky, kteří mají ověřenou obchodní strategii a nyní ji chtějí exekuovat 
automaticky – bez nutnosti jejich dohledu a bez zásahu jejich emocí. Dále je zájem o social trading neboli 
možnost sledovat jiné obchodníky a kopírovat jejich příkazy. Celkově tedy obchodníci začínají více spoléhat na 
obchodní systémy, které vyhledávají příležitosti na trhu nebo rovnou provádí obchody.  
 Nevěřím však tomu, že by se v dohledné době mělo změnit, že většina lidí působících na burze budou 
dlouhodobý buy-and-hold investoři, jako je tomu doposud. Spíše vidím trend v tom, že tato skupina má zájem 
být na trzích aktivnější a pomocí opcí získává extra příjem nebo limituje riziko.  
 Ondřej : Souhlasím s kolegou asi ve všem. Podle mne se k tomu ještě přidá trend učící se umělé 
inteligence a vše se posunem mnohem více k elektronickým, samostatně se rozhodujícím systémům, které už 
člověka nebudou k ničemu potřebovat. Již od roku 2017 funguje ETF, která ovládá výhradně umělá inteligence 
– to je podle mě trend, který se bude rozvíjet i do budoucna.  
 Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle 
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně 
dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani 
Roklen360 a.s. zodpovědnost.  
 Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a 
centrální redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SR3rS/lynx-pro-jak-profesionalne-spravovat-penize-v-cr 
 

Vyšší sazby mohou zvýšit úroky na bankovních účtech. Ztrát 
způsobených inflací se ale běžní střadatelé nezbaví, říká Holub z ČNB 

24.1.2019    ihned.cz    str. 00     
    Holub Tomáš         

Na začátku února bude centrální banka letos poprvé jednat o tom, má-li pokračovat ve zdražování peněz. Tedy 
v tom, co s přestávkami provádí už od srpna 2017. 
 
Loni Česká národní banka zvedla svou základní úrokovou sazbu pětkrát, naposledy v listopadu na 1,75 
procenta. Banky podle ní určují úroky z půjček podnikům a jednotlivcům. I když by se případné další zvýšení 
sazeb ČNB mělo projevit také na úrocích z bankovních účtů, běžní střadatelé se nemají na co těšit. Ztrát, které 
jim na úsporách způsobuje inflace, se nezbaví.  
 Pochází z Liberce. Vystudoval ekonomii na pražské Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV 
UK). Během působení v ČNB, kam nastoupil v roce 2000, obhájil na Institutu ekonomických studií FSV UK 
docenturu v oboru ekonomické teorie. V letech 1996–2000 působil v Komerční bance v týmu ekonoma a 
pozdějšího centrální bankéře Kamila Janáčka. Od roku 2004 do loňského listopadu vedl tým měnové sekce 
ČNB. Holub je ženatý a má dvě děti. I s nimi rád hraje plážový volejbal a tenis.  
 "Především nemohou očekávat, že dostanou nějaké zúročení na běžných vkladech, kde stále české 
domácnosti drží velkou část svého majetku. Pokud chtějí v bankách o něco vyšší výnos, tak se samozřejmě 
musí přesouvat do termínovaných nebo spořicích účtů. Na nich je průměrná výše úrokových sazeb někde 1,3-
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1,4 procenta a postupně se zvyšuje s tím, jak si banky začínají více konkurovat o vklady," uvedl Tomáš Holub v 
prvním rozhovoru pro média po svém jmenování do sedmičlenné bankovní rady ČNB loni v prosinci.  
 I když je Holub členem vrcholného vedení jen dva měsíce, má ve srovnání s ostatními členy rady za 
sebou nejvíce let práce v centrální bance. Do ČNB nastoupil už v roce 2000 jako poradce viceguvernéra.  
 Do konce loňského listopadu vedl sekci připravující ekonomická doporučení právě pro členy bankovní 
rady. Ti se na jejich základě rozhodovali, jak nastavit úrokové sazby a další pravidla pro udržení stability 
domácího finančního sektoru. "S novou kanceláří se samozřejmě změnila náplň mé práce, která mě velmi těší," 
shrnul první dojmy z nové funkce.  
 Díky své erudici je tak Holub vnímán jako jeden z významných hlasů v bankovní radě. Už dříve jeho 
veřejná vystoupení poutala pozornost mezi investory, protože z nich mohli usuzovat, jak by o nastavení úroků 
mohla rozhodnout bankovní rada.  
 Nyní má Holub kromě svých odborných znalostí také jeden ze sedmi hlasů určujících měnovou politiku 
ČNB a cenu peněz v zemi. V bankovní radě může setrvat maximálně dvě šestiletá období.  
 Pro letošní rok Holub očekává, že by banka mohla dál zvyšovat základní úrokové sazby. Ke zpřísnění 
měnové politiky ale nemusí nutně dojít hned 7. února. "Dovedu si tak představit, že naše pauza ve zvyšování 
sazeb, kterou jsme si dali v prosinci, může pokračovat. Může to trvat klidně dvě tři zasedání v řadě, než 
přistoupíme k dalšímu zvýšení," řekl.  
 Kdyby k tomu došlo, tak hlavní úroková míra ČNB, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, doběhne 
současnou míru inflace okolo dvou procent. To ale stále bude málo na to, aby úročení na spořicích účtech 
stouplo natolik, že vynuluje to, co z vložených peněz umaže růst spotřebitelských cen. K tomu by se repo sazba 
ČNB musela dostat alespoň zhruba na 2,75 procenta, uvedl Holub.  
 Holub si myslí, že komerční banky dosud do úročení vkladů nepromítly zcela zvýšení základních sazeb, 
ke kterým ČNB přistoupila v rychlém sledu za poslední rok a půl. Jakmile tak banky učiní a zohlední při tom 
budoucí zvýšení základních úroků ze strany centrální banky, tak by se úroky na termínovaných vkladech mohly 
dostat ke dvěma procentům.  
 Čtěte zde  
 "Že by ale v dohledné době byly sazby na spořicích účtech vyšší než dvě procenta, není podle mého 
názoru reálné," varoval a dodal, že pro výnosy převyšující inflaci je třeba volit jiné, rizikovější nástroje než 
bankovní vklady.  
 Vyšší úroky nastavené ČNB jsou tak více než na výnosech z vkladů vidět na úrocích, které si banky 
účtují za úvěry. Průměrná sazba hypoték se z rekordně nízkých úrovní 1,77 procenta v roce 2016 vyšplhala na 
současných 2,91 procenta, ukazují statistiky portálu Hypoindex společnosti Fincentrum.  
 Podle Holuba ještě rychlejšímu růstu hypotečních úroků zabránil konkurenční boj mezi bankami, které 
nechtěly ztratit podíl na trhu.  
 Holub říká, že ČNB pro zvyšování úrokových sazeb nahrává to, že kurz koruny je slabší, než očekávala. 
V roce 2017, kdy banka po téměř čtyřech letech zastavila intervence na devizovém trhu s cílem udržet kurz 
slabší než 27 korun za euro, se bankéři obávali, že by koruna mohla posílit až příliš strmě. Nyní je kurz okolo 26 
korun za euro.  
 V té době měli také strach, aby příliš rychlé tempo zvyšování základní úrokové sazby z tehdejší úrovně 
0,05 procenta posílení kurzu koruny ještě více nepodpořilo. To se ovšem nestalo, protože investoři začali loni 
přesouvat peníze z rozvíjejících se trhů, mezi něž patří také Česko. Vedlo je k tomu zvyšování úroků americkou 
centrální bankou Fed, které zvýšilo výnosy z amerických státních dluhopisů.  
 Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?  
 Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se 
během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika 
Hospodářských novin.  
 Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním 
obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.  
   
  
 
URL| https://byznys.ihned.cz/c1-66444730-vyssi-sazby-se-mohou-projevit-na-urocich-z-bankovnich-uctu-ztrat-
zpusobenych-inflaci-se-ale-bezni-stradatele-nezbavi-rika-holub-z-cnb 
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Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak krátký pohled i do versailleského systému uspořádání světa. Ale teď zpátky k číslům. Kolik peněz konkrétně 
dluží teď stát svým zaměstnancům. K milému týdnu přišel každý federální pracovník v průměru o 5 tisíc dolarů, 
tedy v přepočtu o nějakých 110 tisíc korun. Výrazně omezit svůj provoz musel třeba Národní úřad pro letectví, 
tedy NASA, z 18 tisíc zaměstnanců jich chodí do práce pouze osm stovek a zbytek je na nucené a neplacené 
dovolené. Každému z nich pak NASA dluží přes 8 tisíc dolarů. O něco méně pak stát dluží pracovníkům v 
dopravě. Tady má neplacené volno jen zhruba pětina z nich a naopak mnohem víc zasáhl shutdown oblast 
vnitřní bezpečnosti. Sem spadá třeba také Úřad pro bezpečnost v dopravě, ten se stará třeba o prohlídky na 
letištích. Mimochodem na amerických letištích se kvůli shutdownu tak vytvářejí fronty a třeba v Miami pak museli 
uzavřít celý terminál. Pracovníci v oblasti zemědělství prozatím přišli asi o 4,5 tisíce dolarů, ale nejsou jediní, 
protože podobně jsou na tom další vládní úřady v oblasti zdravotnictví nebo ochrany životního prostředí a pro 
některé z nich je pak shutdown, můžeme říci, možná zničující, protože nemají peníze na splácení půjček, 
dokonce ani na potraviny a část z nich proto dokonce hledá i jinou práci. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Nepracoval už od konce prosince. Programový manažer NASA kvůli nedostatku peněz pro svou rodinu hledá, 
jak by si přivydělal. 
 
Jonathan ROOT, programový manažer NASA 
-------------------- 
Jako všem ostatním i mně shutdown způsobuje problémy a stres, jestli dokážu splnit své finanční závazky. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Peníze potřebuje hlavně pro své děti. 
 
Jonathan ROOT, programový manažer NASA 
-------------------- 
Mám dceru na vysoké škole a jedna z mých obav je, jestli dokážu zaplatit poplatky za zbytek semestru. Je pro 
mě důležité nesedět se založenýma rukama a pokusit se zlepšit svoji situaci. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Situace vládních zaměstnanců ovšem nenechává chladnými veřejně známé osobnosti, třeba rocker, zpěvák Jon 
Bon Jovi dává ve své restauraci federálním pracovníkům a jejich rodinám jídlo úplně zdarma. Členové kapely 
Kiss potom nabízejí podobné služby ve svém řetězci restaurací a filmový a televizní režisér Michael Moore 
zaměstnance zase pozval do kina na svůj film. Americký basketbalový tým Harlem Globetrotters potom nabízí 
volné vstupenky na své exhibice pro ty, kteří nedostali výplatu a televizní moderátorka Ellen DeGeneresová 
poslala šek dvěma sestrám za cheesecake. Ženy jsou od začátku roku na neplacené dovolené, a tak začaly 
péct koláče a za jeden z nich dostaly právě od televizní moderátorky 20 tisíc dolarů. 
 
Ellen DEGENERESOVÁ, herečka, moderátorka /Zdroj: Youtube.com/TheEllenShow/ 
-------------------- 
Moji přátelé z Cheerios se inspirovali vaším příběhem. Dali mi 20 000 dolarů a řekli, že můžu s těmi penězi 
udělat, co chci a tyhle peníze jsou za na nákup jednoho cheescaku. Já vám tedy dám 20 000 dolarů a vy mi 
pošlete cheesecake. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak i odlehčené momenty se samozřejmě najdou na té, pravda, tíživé situaci celé řady amerických domácností. 
Další host teď ve studiu Devadesátky, amerikanista z Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy Jiří Pondělíček. 
Vítejte, dobrý večer. 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 
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-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Sledujeme teď nějaký historický moment a nebo je to zkrátka situace jako každá jiná v americké politice, která 
se periodicky opakuje, když je určitá konstelace v rámci americké exekutivy a zákonodárství? 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Ony ty shutdowny nejsou úplně výjimečné. Tento je samozřejmě výjimečný tím, jak je dlouhý, nicméně jako 
taková se ta situace vlastně periodicky opakuje, protože části federální vlády jsou financované vlastně přes ty 
nebo pomocí těch vlastně zákonů jednotlivých rozpočtových kapitolách, takže to jsou přesně ty příležitosti 
shutdown a těch je každý rok mnoho, takže i proto vlastně sledujeme boje nebo hrozbu shutdownem vlastně 
skoro každý rok a pravidelně k nim i dochází. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Četl jsem komentář ve Washington Post, nepletu-li se, že tady je nový faktor ale, který odlišuje tento shutdown 
od těch předchozích, a to je míra tvrdohlavosti prezidenta. 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
To je pravda. Prezident Trump zatím nevypadá, že by chtěl ustupovat, ono vlastně, ono by k tomu shutdownu 
bylo bývalo nemuselo dojít, protože vlastně v prosinci Senát odhlasoval jistou variantu toho, o čem má hlasovat 
vlastně dnes, jejich času, tudíž tedy pokračování financování těch konkrétních agentur asi do poloviny února. 
Nicméně prezident Trump prohlásil, že takový zákon by nepodepsal a na to konto vlastně sněmovna tehdy ještě 
pod vedením republikánů o tomto zákoně odmítla úplně hlasovat, takže oni to vlastně teď ti demokrati používají 
trochu jako nástroj tlaku na republikány v Senátu, protože jim říkají: "Podívejte se, vy jste vlastně v dosti 
podobném složení v prosinci něco podobného odsouhlasili a teď tvrdí, že to nechcete. Mitch McConnel* 
prohlásil, že nehodlá schválit zákon, o kterém ví, že ho prezident nechce. Takže opravdu se dá říct, že teďka ta 
hlavní, to hlavní slovo nebo ten, ten nejdůležitější hlas při ukončení této krize bude mít prezident Trump. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Mitch McConnel, tedy šéf republikánské většiny v Senátu. Abychom to tedy uvedli ... 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Ano, pardon. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Ne, v pořádku, doplníme. Divák Pavel ptá se: "Kdo vyjde z téhle přetahované vítězně, pokud lze o nějakém 
vítězství hovořit, a také zda je pravda, že obyvatelé jižních států většinově podporují prezidenta Trumpa i 
federální zaměstnanci aktuálně bez výplat. Donald Trump to tvrdí, že to tak je totiž. 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Otázka je, jestli myslíte těmi jižními státy, státy bývalé konfederace nebo obecně státy na jihu, protože tam 
samozřejmě Kalifornie, Nové Mexiko, tam si Trump úplně nevede dobře. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Ano, tak možná nahraďme jižní státy termínem red states možná můžeme, to bude asi trefnější, tedy státy, kde 
většinově vítězí republikáni pravidelně. 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 



 
 

Plné znění zpráv  600 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

-------------------- 
Otázka kdo z toho vyjde vítězně. To bude dost záležet na tom. Pro prezidenta Trumpa, který momentálně podle 
těch průzkumů vypadá, že z toho vítězně nevychází a že většina voličů viní za ten shutdown jeho, tak on z toho 
může vyjít vítězně, pokud se brzy podaří obnovit to financování, pokud aspoň nějaké finance na tu zeď získá a 
pokud se mu podaří nějakým způsobem dokázat to, aby voliči v následujících letech nebo do těch voleb v roce 
2020 na tady tu epizodu zapomněli. Demokraté, ti by určitě za vítězství považovali, kdyby se jim podařilo 
nějakým způsobem to financování zdi zablokovat úplně. Oni přišli s návrhem a vlastně to teďka sněmovna 
odsouhlasila, že tu částku těch 5,7 desetin miliardy dolarů na bezpečnost hranice dají nebo určí. Nicméně nikoli 
na zeď, ale na to, co oni nazývají virtuální zdí, to znamená, chtějí to dát na lepší vybavení, co se týče třeba 
dronů nebo jiných moderních prostředků ostrahy, ale třeba i na zlepšená, zvýšený počet těch migračních 
soudců, kteří rozhodují o tom, kdo má a nemá právo v Americe zůstat. Kdo tedy má přiznán ten status azylanta. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Ale vy to vnímáte čistě tedy jako politický problém. Není to, nevím... Život ohrožující problém. 
 
Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, katedra severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Pokud se bavíme ..., pro někoho může být, ono někteří ti federální zaměstnanci, proběhly příběhy médii o tom, 
že nemají třeba na inzulin, tak to už samozřejmě může být život ohrožující. Ale pokud se bavíme o tom, kdo 
vyhraje, tuto přetahovanou politicky, tak tam se domnívám, že prezident Trump může vyhrát jenom, pokud se 
mu podaří nějakým způsobem voliče během těch následujících měsíců a dejme tomu necelých dvou let 
přesvědčit, aby na to zapomněli. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Ale, paní Matesová, k tomu ale možná doplnit, Wilbur Ross, americký ministr hospodářství, tak teď nevím, jestli 
to bylo dnes nebo včera, tak ale vyjádřil údiv nad tím, že existují federální zaměstnanci, kteří už po výpadku 
jedné výplaty musejí se spolehnout na charity, na různé bezúročné půjčky a podobně. Nakolik to skutečně je 
alarmující tento fakt? 
 
Jana MATESOVÁ, ekonomka, bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance 
-------------------- 
Já myslím, že to je případ nejenom amerických elit, ale také elit v Evropě, obecně ve vyspělých zemích, že 
politici opravdu žijí v bublině a vědí často velmi omezeně o tom, jak žijí obyčejní lidé. Ono v tom federálním 
systému nebo placení z veřejných peněz na federální úrovni jsou zaměstnanci na nejrůznějších úrovních, to 
nejsou jenom ti šéfové institucí a vysocí specialisté, to jsou zaměstnanci, to mohou být uklízečky, to je prostě 
široké spektrum profesí a lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě jenom. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Mě by právě zajímalo, jestli Spojené státy jsou v tomto nějak specifické, známe poučení z let 2008, 2010, že ta 
struktura zadlužení je struktura, nevím, možná hypotéky, cenných papírů, se kterými se obchodovalo, tak byla 
přece jenom v Americe o něco jiná, než v Evropě. Tak co se týče konkrétně zadlužení společnosti, zadlužení 
domácností, hospodaření s výplatami, tak jsou na tom Američané v obecném pohledu, pokud se to dá říct, nějak 
jinak než Evropané? 
 
Jana MATESOVÁ, ekonomka, bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance 
-------------------- 
Na obecném pohledu, pokud se to dá říct, protože bychom museli skutečně jít zemi od země, jsou, je v Americe 
dostupnost úvěrů větší. Návyk žít na úvěr je větší a delší dobu trvá, takže ano, v tomto směru bude zadlužení 
větší, ale ono se to týká i těch úvěrů. Oni třeba existují hypotéky, ve Spojených státech jedna kategorie 
/nesrozumitelné/, které jsou jištěné státem, no, tak, tam teď také hypotéku nezískáte nebo její přefinancování, i 
když jste třeba s tím počítali. Potom, no, skutečně, ještě jsem chtěla říct vlastně jednu věc. V posledních letech 
vidíme velice rychlý nárůst nerovnosti, příjmové a majetkové nerovnosti v americké společnosti. Od krize 2007 
začala ta finanční krize ve Spojených státech, 2008 potom se přesunula, přerostla v ekonomickou krizi, tak 
velice rychle roste, ta nerovnost příjmová a majetková. S majetkovou nerovností ve Spojených státech podle 
nejnovějších dat je to tak, že 0,1 desetina procenta lidí ovládá majetek ve stejné výši jako 90 procent těch 
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chudších, těch nejchudších, čili naprostá většina společnosti. To vám samozřejmě říká, že když někdo z toho, z 
té jedné desetiny procenta mluví o těch ostatních, tak skutečně neví, o čem mluví. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pravda je taková, že to také dosti podobně vypadá na globální úrovni, jestli se nepletu podle ... 
 
Jana MATESOVÁ, ekonomka, bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance 
-------------------- 
Ano, ale ve Spojených státech je to silnější, silnější a vždycky bylo. Ale teď navíc narůstá skutečně s tou 
současnou formou globalizace, kde naprosto zásadně záleží na tom, kdo má kapitál a kdo nemá, čili kdo může 
být investorem nebo kdo si mohl půjčovat ve velkém za doby řešení krize, čili za doby toho pumpování peněz do 
ekonomiky a kdo nemohl, ti, co přišli o hypotéky, ti jsou na tom samozřejmě ještě hůře, než byli, většinou jsou 
na tom ještě hůře, než byli před krizí, zatímco ti, kteří mohli čerpat z těch levných a snadno dostupných úvěrů, 
jsou na tom lépe, čili ty nůžky ve společnosti se rozevírají. 
 
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak a kdy se změní situace těch, kteří jsou na tom hůře, to bude teď záviset na Senátu, Kongresu Spojených 
států, vypravíme se tam, obrazně řečeno, za pár chvil. 
 

Jak přinutit giganty platit daně? V Bruselu zaujal český ekonom 
24.1.2019    euro.cz    str. 00     

    František Novák         

Ekonom Petr Janský z Institutu ekonomických studií zaujal zelené europoslance v Bruselu. Ti využili jeho zprávu 
o efektivním zdanění nadnárodních korporací v zemích Evropské unie k diskuzi o tom, jak zajistit, aby velké 
mezinárodní firmy platily v EU spravedlivé daně. 
 
Boj proti daňovým únikům zejména u nadnárodních společností je oblíbeným tématem politiků na celém světě. 
Nyní se k debatě o zdanění mezinárodních korporací připojili poslanci Evropského parlamentu z frakce 
Zelení/Evropská svobodná Aliance (Greens/EFA). Ti představili analýzu českého ekonoma Petra Janského z 
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK, jež zkoumá efektivní zdanění nadnárodních firem v 
různých zemích.  
 V rámci Evropské unie dopadlo nejhůře Lucembursko, které má sice daňovou sazbu z příjmů firem ve 
výši 29 procent, efektivně ale firmy zaplatí daně ve výši dvou procent. Analýza vychází z údajů datové banky 
Orbis v období 2011 až 2015. Orbis je analytickou službou ratingové agentury Moody´s.  
 Pozn: v období 2011 až 2015  
 Zdroj: Petr Jánský/Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU  
 Na otázku, proč v některých zemích panují tak výrazné rozdíly mezi daňovou sazbou a skutečným 
zdaněním nadnárodních koncernů, nemá Petr Janský jednoznačnou odpověď. „Částečně to je tím, že daňové 
systémy jsou složité. Existují daňové prázdniny, daňová zvýhodnění pro výzkum a vývoj. K tomu přispívá i 
vládní politika. Například v případě Lucemburska, které nabízelo mezinárodním firmám nízké daně,“ vysvětlil pro 
Euro.cz Janský.  
 Česká republika přitom ve srovnání s ostatními zeměmi nevychází úplně špatně. Daňovou sazbu pro 
firmy (právnické osoby) má ve výši 19 procent, efektivní zdanění vychází na 15 procent. „Vypadá to, že v ČR 
firmy platí zhruba to, co by měly. Platí zhruba stejně, co platí malé firmy,“ tvrdí Janský.  
 Janského analýza je kritizována kvůli tomu, že vychází z nekonsolidovaných účetních dat. Pro 
posuzování placení daní velkých firem v zemích, kde nemají sídlo, vyhovují podle autora ale tyto údaje lépe. 
Navíc přesnější data k dispozici nejsou.  
 „To je právě problém, který řeší Evropská komise. Jak získat data o tom, jak vysoké daně platí 
nadnárodní firmy v jednotlivých zemích. Tento reporting není veřejný, firmy jej mají v šuplíku. Proti tomu, aby 
tyto údaje byly veřejné, vystoupilo například Německo. I proto má analýza o efektivním zdanění přispět k diskuzi 
o tomto tématu,“ dodal.  
 Evropská komise v minulém roce opět předložila návrh směrnice o společném základu daně z příjmu 
právnických osob (CCCTB - common consolidated corporate tax base). Směrnice má stanovit jednotná pravidla 
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pro výpočet daní právnických osob. Konkrétní výši sazby zdanění firem by si nicméně měla každá země upravit 
zvlášť, je přesvědčen Janský.  
 Jak je zdůrazněno v návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu 
právnických osob (CCCTB) ze dne 16. března 2011, systém daně z příjmu právnických osob, který by pojímal 
Unii jako jeden trh pro účely výpočtu základu daně z příjmu právnických osob, by usnadnil přeshraniční činnost 
společností, které jsou rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie konkurenceschopnější místo 
pro investování v mezinárodním měřítku. Návrh systému CCCTB z roku 2011 se zaměřoval na cíle usnadnění 
rozšiřování hospodářských aktivit podniků v rámci Unie. Vedle tohoto cíle by rovněž mělo být vzato v úvahu, že 
systém CCCTB může být vysoce efektivní při zlepšování fungování vnitřního trhu prostřednictvím potírání 
systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti by iniciativa CCCTB měla být opětovně spuštěna 
s cílem se na stejném základě zabývat aspektem usnadnění podnikání a fungování iniciativy v potírání vyhýbání 
se daňovým povinnostem.  
 Zdroj: eur-lex.europa.eu  
   
  
 
URL| https://www.euro.cz/byznys/jak-danit-nadnarodni-korporace-v-bruselu-zaujal-cesky-ekonom-1436883 
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    František     Novák         

Ekonom Petr Janský z Institutu ekonomických studií zaujal zelené europoslance v Bruselu. Ti využili jeho zprávu 
o efektivním zdanění nadnárodních korporací v zemích Evropské unie k diskuzi o tom, jak zajistit, aby velké 
mezinárodní firmy platily v EU spravedlivé daně. 
 
Boj proti daňovým únikům zejména u nadnárodních společností je oblíbeným tématem politiků na celém světě. 
Nyní se k debatě o zdanění mezinárodních korporací připojili poslanci Evropského parlamentu z frakce 
Zelení/Evropská svobodná Aliance (Greens/EFA). Ti představili analýzu českého ekonoma Petra Janského z 
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK, jež zkoumá efektivní zdanění nadnárodních firem v 
různých zemích. 
V rámci Evropské unie dopadlo nejhůře Lucembursko, které má sice daňovou sazbu z příjmů firem ve výši 29 
procent, efektivně ale firmy zaplatí daně ve výši dvou procent. Analýza vychází z údajů datové banky Orbis v 
období 2011 až 2015. Orbis je analytickou službou ratingové agentury Moody´s. 
  Efektivní zdanění firem ve vybraných zemích EU 
 
Země   Efektivní zdanění nadnárodních firem (%)   Daňová sazba pro právnické osoby (%) 
Itálie   30   31 
Řecko   28   24 
Španělsko   22   30 
Slovensko   20   21 
Německo   20   30 
Dánsko   19   24 
Polsko   17   19 
Francie   17   33 
Irsko   16   13 
Velká Británie   15   23 
ČR   15   19 
Chorvatsko   15   20 
Belgie   14   34 
Estonsko   14   21 
Slovinsko   14   18 
Švédsko   13   24 
Rakousko   13   25 
Nizozemí   10   25 
Bulharsko   10   10 
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Maďarsko   8   19 
Lucembursko   2   29 
Pozn: v období 2011 až 2015 
 
Zdroj: Petr Jánský/Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU 
 
Na otázku, proč v některých zemích panují tak výrazné rozdíly mezi daňovou sazbou a skutečným zdaněním 
nadnárodních koncernů, nemá Petr Janský jednoznačnou odpověď. „Částečně to je tím, že daňové systémy 
jsou složité. Existují daňové prázdniny, daňová zvýhodnění pro výzkum a vývoj. K tomu přispívá i vládní politika. 
Například v případě Lucemburska, které nabízelo mezinárodním firmám nízké daně,“ vysvětlil pro Euro.cz 
Janský. 
Česká republika přitom ve srovnání s ostatními zeměmi nevychází úplně špatně. Daňovou sazbu pro firmy 
(právnické osoby) má ve výši 19 procent, efektivní zdanění vychází na 15 procent. „Vypadá to, že v ČR firmy 
platí zhruba to, co by měly. Platí zhruba stejně, co platí malé firmy,“ tvrdí Janský. 
Janského analýza je kritizována kvůli tomu, že vychází z nekonsolidovaných účetních dat. Pro posuzování 
placení daní velkých firem v zemích, kde nemají sídlo, vyhovují podle autora ale tyto údaje lépe. Navíc přesnější 
data k dispozici nejsou. 
„To je právě problém, který řeší Evropská komise. Jak získat data o tom, jak vysoké daně platí nadnárodní firmy 
v jednotlivých zemích. Tento reporting není veřejný, firmy jej mají v šuplíku. Proti tomu, aby tyto údaje byly 
veřejné, vystoupilo například Německo. I proto má analýza o efektivním zdanění přispět k diskuzi o tomto 
tématu,“ dodal. 
 
Evropská komise v minulém roce opět předložila návrh směrnice o společném základu daně z příjmu 
právnických osob (CCCTB - common consolidated corporate tax base). Směrnice má stanovit jednotná pravidla 
pro výpočet daní právnických osob. Konkrétní výši sazby zdanění firem by si nicméně měla každá země upravit 
zvlášť, je přesvědčen Janský. 
Z návrhu směrnice o CCCTB z října 2016: 
 
Jak je zdůrazněno v návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických 
osob (CCCTB) ze dne 16. března 2011, systém daně z příjmu právnických osob, který by pojímal Unii jako 
jeden trh pro účely výpočtu základu daně z příjmu právnických osob, by usnadnil přeshraniční činnost 
společností, které jsou rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle vytvořit z Unie konkurenceschopnější místo 
pro investování v mezinárodním měřítku. Návrh systému CCCTB z roku 2011 se zaměřoval na cíle usnadnění 
rozšiřování hospodářských aktivit podniků v rámci Unie. Vedle tohoto cíle by rovněž mělo být vzato v úvahu, že 
systém CCCTB může být vysoce efektivní při zlepšování fungování vnitřního trhu prostřednictvím potírání 
systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. V této souvislosti by iniciativa CCCTB měla být opětovně spuštěna 
s cílem se na stejném základě zabývat aspektem usnadnění podnikání a fungování iniciativy v potírání vyhýbání 
se daňovým povinnostem. 
Zdroj: eur-lex.europa.eu 
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Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech: 
euro.cz (Zahraniční), euro.cz (Domácí) 
 

Trump kvůli sporu s Kongresem odloží poselství o stavu unie. Pelosiová 
chce s prezidentem krizi urovnat 

24.1.2019    ct24.cz    str. 00    Svět 
    kolarikm         

Šéf Bílého domu Donald Trump kvůli svému sporu s Kongresem o financování federálních úřadů odloží 
každoroční prezidentské poselství o stavu americké unie na dobu, až bude pře urovnána. Projev byl původně 
plánován na úterý 29. ledna. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů prezidentovi nabídla osobní setkání za 
účelem ukončení krize. Podle médií chce šéfovi Bílého domu představit návrh, který by jej měl uspokojit. Ukončit 
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vládní krizi se zatím nepodařilo ani během čtvrtečního dvojího hlasování v Senátu. Návrhy demokratů i 
republikánů podle očekávání neprošly. 
 
Zprávu o stavu Spojených států prezidenti tradičně přednášejí ve Sněmovně reprezentantů. Demokratická 
předsedkyně této kongresové komory Nancy Pelosiová ale Trumpa vyzvala, aby poselství odložil, dokud 
nebude obnoveno financování federálních úřadů. 
 
Část úřadů je nyní bez peněz, neboť Trump se s Kongresem pře o finance na vybudování zdi na hranicích s 
Mexikem, které demokraté odmítají uvolnit. 
 
   
 
 
      Odkaz 
 
      Rekord. Současná rozpočtová nouze Spojených států je už nejdelší v historii země 
 
Své odmítavé stanovisko šéfka Sněmovny reprezentantů potvrdila i ve středu v dopisu do Bílého domu. 
Oficiálně Trumpovi sdělila, že promluvu ke členům Kongresu z tribuny Sněmovny reprezentantů nepovolí, dokud 
zůstane vláda bez peněz. 
 
  
 
 
      Odkaz 
 
      Trump zrušil kvůli shutdownu cestu Pelosiové i ministrů. Podle médií tím oddaluje řešení krize 
 
Hlava státu nemůže sama o sobě o parlamentním projevu rozhodnout, musí vyčkat oficiálního pozvání dolní 
komory. Poselství o stavu unie, které prezident pronáší ve Sněmovně reprezentantů k členům obou komor 
Kongresu, je slavnostní událost zorganizovaná tradičně za účasti mnoha hostů. Pronést poselství ukládá 
prezidentům ústava. 
 
   
 
 
      Odkaz 
 
      Trumana přenášela televize, Clintona už internet. Prezidenti USA informují o stavu Unie od roku 1790 
 
Kvůli postoji Pelosiové se spekulovalo, že Trump zprávu přednese z Bílého domu. V noci na čtvrtek ale Trump 
na Twitteru přípravu náhradního plánu odmítl. „Neexistuje žádné jiné místo, které by se historií, tradicí a 
významem mohlo rovnat sněmovní komoře. Těším se, že budu moci podat skvělou zprávu o stavu unie v blízké 
budoucnosti!“ napsal Trump. 
 
V tweetu prezident uznal, že Pelosiová jako předsedkyně sněmovny má výsadu odklad projevu navrhnout. 
„Projev přednesu, až bude financování obnoveno,“ dodal. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Zpravodaj ČT David Miřejovský: Je velmi pravděpodobné, že krize v nejbližších dnech neskončí 
 
  
     Pelosiová nabídla Trumpovi jednání „v jakémkoli termínu“ 
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Pelosiová později na tiskové konferenci ve Washingtonu uvedla, že nabízí prezidentovi Donaldu Trumpovi 
osobní setkání „v jakémkoli termínu“. Chce touto cestou skoncovat s rozpočtovou krizí vlády, která trvá druhý 
měsíc a v pátek připraví 800 tisíc státních zaměstnanců už o druhou výplatu. Demokraté nedojednávají žádné 
nabídky v ústraní, zdůvodnila osmasedmdesátiletá kalifornská poslankyně svůj návrh. 
 
Její spor s prezidentem se podle hodnocení mnohých komentátorů už dostal do bezmála osobní roviny. Oba 
politiky hluboce rozděluje názor na zajištění jižních amerických hranic. Trump ve čtvrtek na Twitteru zopakoval, 
že na stavbě zdi oddělující území USA a Mexika nadále trvá. „Bez zdi to prostě nepůjde… Naše země má šanci 
výrazně omezit zločinnost, pašování lidí, gangy a drogy. Mělo se to stát už dávno. Nevzdáme to!“ napsal 
prezident. 
 
  
 
 
      Odkaz 
 
      Trump hledá, kdo zaplatí jeho „velkou krásnou zeď“. Po Mexiku a Kongresu se obrací na armádu 
 
Pelosiová a její spolustraníci podle médií připravují návrh, který by měl Trumpa uspokojit aspoň co do výše 
investic na zajištění bezpečnosti hranic. Demokraté jsou prý ochotni dát prezidentovi požadovaných 5,7 miliardy 
dolarů (téměř 130 miliard korun), což je víc než čtyřnásobek sumy, o níž dosud hovořili (původně šlo o 1,3 
miliardy). 
 
Zeď ale stavět nechtějí, protože by podle nich byla neúčinná. Hovoří se podle listu The Washington Post o 
projektu „chytré zdi“, tedy o instalování elektronických monitorovacích systémů. Stavbu betonové ohrady 
demokraté považují za nápad vhodný nanejvýš „do středověku“. 
Trump se už se zástupci demokratů v Bílém domě sešel, ale jednání svolané počátkem ledna kromě 
prohloubení roztržky nic nepřineslo. Diskuse byla tehdy podle Pelosiové „hádavá“ a Trump ji nazlobeně opustil. 
 
  
 
 
      Odkaz 
 
      Trump řekl demokratům sbohem po 15 minutách. Rozčílilo ho, že dál odmítají zeď u Mexika 
 
Ve čtvrtek Senát smetl ze stolu dva návrhy, jak ukončit vládní rozpočtovou krizi. První, který s podporou Bílého 
domu připravili republikáni, počítal s financováním zdi na americko-mexické hranici ve výši 5,7 miliardy dolarů 
(téměř 130 miliard korun), jak to požaduje prezident Donald Trump. Financování vládních úřadů by v takovém 
případě bylo zajištěno do 30. září. Návrh z dílny demokratické opozice předpokládal otevřít vládní účty dočasně 
do 8. února a využít tuto dobu k diskusi o posílení ostrahy hranic. 
 
Pro schválení bylo zapotřebí alespoň 60 hlasů, přičemž republikáni mají v horní komoře 53 mandátů a 
demokraté 47. Demokratický návrh tak ke schválení potřeboval hlasy třinácti republikánských senátorů, 
republikánský návrh hlasy sedmi demokratů. V žádném z táborů se ale takové množství přeběhlíků 
nenašlo.Nejde primárně o peníze, ale o moc, upozorňuje ekonomka 
Ekonomka a bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance Jana Matesová v pořadu Devadesátka ČT24 připomněla, 
že shutdown ovlivňuje nejen úřady, ale řadu dalších oblastí. 
 
„Řízení letového provozu si začíná stěžovat, že bezpečnost provozu už je omezená a ohrožená, protože museli 
snížit počet pracovníků, to samé se týká bezpečnosti na letištích. Turisté jsou pochopitelně naštvaní,“ jmenuje 
Matesová. Příčinou velkých problémů pro zaměstnance pacující ve veřejné sféře je pak také fakt, že řada 
Američanů žije od výplaty k výplatě a nemá příliš úspor. 
 
 Fakta 
 Kolik peněz dluží stát svým zaměstnancům? 
 
 Kolik peněz dluží stát svým zaměstnancům? 
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K minulému týdnu přišel každý federální pracovník v průměru o 5 tisíc dolarů – tedy v přepočtu zhruba o 110 
tisíc korun. Výrazně omezit svůj provoz musel například národní úřad pro letectví NASA. Z 18 tisíc zaměstnanců 
jich chodí do práce pouze 800. Zbytek je na neplacené dovolené. Každému z nich NASA dluží přes 8 tisíc 
dolarů. 
 
O něco méně dluží stát pracovníkům v dopravě. Neplacené volno má jen zhruba pětina z nich. Naopak mnohem 
víc zasáhl shutdown oblast vnitřní bezpečnosti, kam spadá i Úřad pro bezpečnost v dopravě. Ten se stará třeba 
o prohlídky na letištích. Na amerických letištích se tak kvůli shutdownu vytvářejí fronty a například v Miami 
museli uzavřít celý terminál. 
 
Pracovníci v oblasti zemědělství zatím přišli asi o 4,5 tisíce dolarů. Podobně jsou na tom další vládní úřady v 
oblasti zdravotnictví nebo ochrany životního prostředí. Pro některé z nich je shutdown finančně zničující. Nemají 
peníze na splácení půjček ani na potraviny. Část z nich proto hledá jinou práci. 
 
„Ten spor není o penězích, ale primárně o tom, kdo bude stanovovat trendy a základní linie politiky Spojených 
států v příštím období,“ uvedla Matesová. Shutdown podle ní nebude trvat roky, ale spíše týdny. 
 
„Zatím sice Trump dává přednost svým voličům, kterým sliboval zeď a oni na ní trvají. Ale v nějaké situaci už 
bude vážit mezi tím, jestli jeho loajální voliči, kteří za každou cenu chtějí zeď v nějaké podobě, jsou tak velkou 
skupinou jako ti, kteří budou nespokojeni, že nefungují veřejné služby,“ podotkla. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Koho postihlo omezení financování federálních úřadů 
  
              Zdroj: ČT24 
 
Jak připomněl další host pořadu Devadesátka ČT24 amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd UK, 
shutdowny ve Spojených státech nejsou výjimečné, periodicky se opakují. „Tenhle je výjimečný tím, jak je 
dlouhý,“ upozornil. Podle profesora ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jana Švejnara ale tento 
shutdown vejde do dějin spíše než svou délkou tím, že se zde bojovalo o to, jestli se postaví zeď na hranici s 
Mexikem, či ne. 
 
 
URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2714333-trump-kvuli-sporu-s-kongresem-odlozi-poselstvi-o-stavu-unie 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
ceskatelevize.cz 
 

Jelínek Halíkovi otevřeně: akademický podvodníku! 
24.1.2019    vasevec.parlamentnilisty.cz    str. 00     

    Daniel Solis         

Je to iVaše věc! 
 
Pane Halíku, jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké hodnosti doktora u nás přesně stanovuje 
vysokoškolský zákon. Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, složenou ze 
schválených odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je možno u nás 
získat vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky pro získání 
odborné či vědecké kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká kvalifikace 
mohla být založena na pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často uvádíte Vy, 
např. s odkazem na dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí rektorské 
komise Karlovy university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně pokračujícím 
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studiem v doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské zkoušky a dále 
obhajobu disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský zákon rovněž v 
této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné 
vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem.  
 Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace.  
 Už od roku 2016 jsem se zabýval investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který 
používáte za jménem. Tato činnost mě stála mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní 
církevní aktéři ve Vaší kauze - Mons. Ignazio Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské 
universitě v Římě a současný arcibiskup oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské 
teologické fakulty ve Wroclavi, nynější sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je 
zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy university senátor prof.Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se 
mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci 
Parlamentních listů pod názvem „Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“, uveřejněném dne 31.května 2016, 
poskytl hlavní důkaz pro obhájení mého stanoviska.  
 Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto záležitostí souvisejí a 
které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři měsíce studiem na 
Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Vaše 
licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu 
Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie ThLic. (summa 
cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal dne 13.2.1992 na 
Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.  
 Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání.  
 Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina.  
 Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku 
proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou jste tam předložil k 
„habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. Tématem Vaší 
wroclavské „habilitacje“, jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském 
koncilu“.  
 Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil děkan Teologické 
fakulty Papežské Lateránské university Mons.Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na 
Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu sídelnímu 
biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za 
kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, - „che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta 
Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della 
licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  
 Jak si jistě vzpomínáte, tento fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel 
Skalický o tom tehdy tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické 
Teologické fakulty: „náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 
1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, 
a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla 
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Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na 
dvou různých fakultách.  
 K Vašemu vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, 
Mons.prof.K.Skalický tehdy sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou 
tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako 
druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí 
složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v 
soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  
 Jak je patrné, Mons.Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské 
universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace 
na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík 
dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.  
 Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví 
oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou 
licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na 
sociologické fakultě v Praze.  
 V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou 
příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
 Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons.prof. Karla 
Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons.Ignazio Sanna i 
Mons.Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž 
stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého 
doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás 
titul „doc“. Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a 
Polské republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent.  
 To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: 
„13. Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico 
ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což 
v češtině znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň 
získávaný po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  
 Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy 
docenta praktické teologie, teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem 
v tomto diplomu uveden Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv 
disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus. (!)  
 V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Vašeho doktorátu ve 
Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné svědectví, týkající se Vašeho „studia"ve 
Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur 
Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque 
Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica 
postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum 
Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.  
 Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
 Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  
 Rektor PFT we Wroclawiu  
 Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi 
neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!  
 Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů ( ZDE ) v ČR zaveden roku 
1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím 
období, v letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr. - ZDE ), v 
tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní 
program“. Nový zákon umožńoval, aby absolventi přechozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za 
jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě jste Vy, pane 
Halíku, obratně využil v roce 2006, když jste rektora Prof.Hampla opovážlivě požádal o vydání osvědčení k 
užívání titulu Th.D. za jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste se profesorovi Hamplovi 
nerozpakoval bezostyšně předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, která Vám byla 
protizákonně udělena na MŠMT v roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. V tomto 
osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi 
postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, 
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mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou 
„Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká 
škola.“  
 Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora!  
 V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat čtyři akademické 
hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické teologie ve 
Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. - a to na základě pouhé jediné práce, 
obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do 
akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu.  
 Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři odborné publikace:  
 Diplomová, rigorózní a habilitační práce  
 Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra a 
kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste machinacemi 
získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde nenalézáme (!) Vznáším 
otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při habilitaci ve Wroclawi?  
 Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem dle mého 
názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní studenti 
Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. Vy jste 
jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši čeští 
příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
znepokojením poukazují.  
 Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší habilitaci v roce 
1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-vědecký titul 
doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl být posléze 
jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by chyběl při 
jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru. Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci ze 
sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve společnosti 
našich řádných universitních profesorů.  
 Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů zmiňujete též universitní komisi, která v roce 
1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od 
tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu 
předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná 
doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy významně zapojil i kardinál M.Vlk, který 
prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž 
tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného učitele, brutálním způsobem navždy zbavil 
možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. Osobně se domnívám, že právě intervence 
kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti 
university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo 
dosah vlivu kardinála Vlka.  
 V roce 2018 se mi podařilo při osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých 
vlastních poznatcích, týkajících se Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás 
ubezpečit, že profesor Wilhelm nad tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti 
o tom, zda tehdy universitní komise „starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně 
nezaujatou pozornost.  
 V nedávné době jste se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele 
Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš 
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národ v katedrále na svátek sv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně 
dostalo oficiálního církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála 
Meisnera naléhavě žádal.  
 Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto.  
 Na tiskové konferenci v souvislosti s udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, 
opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a 
zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a 
postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se dokonce uchyloval k akademickým podvodům.  
 V Praze dne 17. ledna 2019  
 Otakar Jelínek  
   
24.1.2019 16:31 doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. již déle nesnese blazeovanost Halíkovu a obrací se naň v 
otevřeným dopisem s naléhavým dotazem, jak dlouho hodlá Halík lhát veřejnosti a zastírat s své akademické 
podvody, díky kterým se nyní vydává za akademika. Tituly však získal neoprávněně, lstí. Podobně jako své 
doposud nevysvětlené kněžské svěcení. Mládež na to říká: "Halík je fejk"! Následuje text dopisu..  
  
 
URL| http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jelinek-halikovi-otevrene-akademicky-podvodniku 
 

Na stanici moderuje publicisticko-analytický proud a pořad Interview Plus. 
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V Českém rozhlase Plus moderuje publicisticko-analytický proud a pořad Interview Plus. 
 
Zkušenosti s tímto typem vysílání sbíral v české redakci BBC, v níž strávil čtyři roky. Publicistické pořady 
moderoval i na Radiožurnálu a na Rádiu Česko. Má několikaleté zkušenosti také z tištěných médií, psal do 
Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.  
 Do Českého rozhlasu nastoupil (poprvé) koncem minulého tisíciletí, hned po absolvování studia masové 
komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studiu vděčí za kritický náhled na média a neustálé 
zpochybňování jejich role a smyslu.  
 V současné době zaujatě pozoruje epochální změny, kterými média procházejí. Je bytostně 
přesvědčen, že právě v době, kdy se celá mediální scéna od základů mění, roste význam veřejnoprávních 
médií. Stejně tak je přesvědčen, že by měla růst jejich odpovědnost a nároky na sebe sama.  
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Znamení: Blíženec (* 1989)Životní motto: A bude hůř… :-) 
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Co dělám v rozhlase: Hlavně domácí zpravodajství. Spolupracuji ale taky s romskou redakcí, pro kterou 
připravuji reportáže do zpravodajsko-publicistického pořadu O Roma vakeren, jediného romského vysílání v 
Česku. Zároveň jsem jedním z moderátorů tohoto pořadu.  
 Před rozhlasem: Škola, škola, škola. Po maturitě na gymnáziu studium žurnalistiky na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy, později navazující magisterské studium mediálních studií na Metropolitní 
univerzitě Praha, jež jsem úspěšně dokončil v roce 2015.  
 Co mě baví: Má práce, čtení literatury faktu, hudba všeho druhu, občas plavání a v posledních letech 
vaření. Obzvlášť, když to jídlo chutná také ostatním.  
 Co mě vždycky dostane: Děti, dobrá kniha, poutavý film, chutné jídlo, italské víno. Ze všeho nejvíc mě 
ale vždy dostanou svědomití, milí a zároveň skromní lidé.  
 Z rozhlasové pavlače: (aneb víte, co se o Vás říká?) Upřímně nevím. A upřímně mě to nemrzí :-)  
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Moderuji Noční Mikrofórum. 
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Životní motto:„Kéž by měl každý můj den aspoň 34 hodin, aby se to všechno dalo stihnout!“Co dělám v 
rozhlase: 
 
Moderuji Noční Mikrofórum. Dříve jsem moderovala pořady  
 Dopoledne s Dvojkou, Host do domu a Kolotoč.  
 Před rozhlasem:  
 Odjakživa mě přitahoval mikrofon. Vždycky jsem ráda recitovala, hrála divadlo a vymýšlela vlastní 
scénky. V rozhlase jsem začínala v oddělení elévů, kde mě naučili všechny základní dovednosti, navštěvovala 
jsem hodiny hlasové výchovy a natočila své první ankety a příspěvky. V září 2005 jsem usedla poprvé za 
studiový rozhlasový mikrofon. Od té doby jsem až do roku 2011 připravovala magazín Domino pro holky a kluky. 
V roce 2006 jsem dokončila bakalářské studium žurnalistiky (specializace rozhlas, televize) na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem posléze pokračovala v magisterském studiu oboru 
mediální studia. V roce 2008 jsem absolvovala stipendijní pobyt na Griffith University v Austrálii v oboru 
Communication Studies. Studium jsem zakončila v roce 2010 státní rigorózní zkouškou na Univerzitě Karlově v 
oboru mediální studia.  
 Co mě baví:  
 Na první místo v životě řadím zdraví, svou rodinu a přátele. Mezi mé záliby patří asi tisíc věcí. Odpočinu 
si nejlépe v přírodě. Miluji cestování a s tím spojené plánování výletů. Baví mě i vymýšlení akcí pro kamarády. 
Ráda čtu, surfuju na internetu, sportuju (dříve závodně silniční cyklistika, dnes hlavně spinning), maluju, hraju na 
klavír, sleduju zpravodajství a do toho všeho si neustále zpívám, čímž rozčiluju většinu svého okolí. V životě 
jsem měla štěstí na skvělé lidi, kteří mi v lecčems pomohli. Na oplátku proto teď ráda pomáhám všem okolo. Za 
jeden z největších zážitků považuju tandemový seskok padákem a potápění na Velkém bariérovém útesu.  
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Eurozóna váží rizika, do nového roku vstoupila opatrně 
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    Dominik Stroukal         
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Guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi včera překvapil i nepřekvapil. Na jednu stranu oznámil, že 
evropská ekonomika je méně výkonná, než se čekalo, na stranu druhou to ale nic nemění na nastavené politice 
ECB.  
 „Jednomyslně jsme se shodli na slabší dynamice,“ prohlásil včera Draghi směrem k evropské 
ekonomice. Podle něj a Rady guvernérů budou výsledky v Evropě slabší, než se očekávalo a sledovaná rizika 
naopak zesílila.  
 Mezi hlavní rizika dle ECB patří stále ta samá, která byla nejčastěji skloňována v minulém roce. 
Protekcionismus, brexit, Itálie, zpomalení Číny, rozpočet USA či automobilový průmysl v Německu. I přes 
všechna vyjmenovaná rizika však Draghi brzdil myšlenky na ekonomickou krizi. I kdyby žádné z těchto rizik 
nezmizelo, můžeme dle něj počítat pouze se zpomalením, nikoliv s recesí.  
 Přestože růst eurozóny zpomaluje a je nejníže od roku 2014, Evropská centrální banka si stále v 
letošním roce myslí na zvyšování sazeb. Minimálně by si tím připravila půdu pro případné zpomalení růstu a 
inflace.  
 K rozhodnutí ECB během dne přispěla i nepříznivá data PMI indexu z Francie a eurozóny jako celku. 
Pozitivní vývoj indexu zaznamenalo Německo, ale k obratu kurzu to nestačilo. Euro oslabilo k dolaru o více než 
půl procenta až pod hranici 1,13 EURUSD.  
 Dolaru pomohl nejen holubičí výstup guvernéra ECB, ale také data ze Spojených států, kde vedle 
pozitivních čísel z trhu práce mírně rostl index PMI. Vedle toho americký ministr financí Steven Mnuchin včera 
vystoupil s pozitivním komentářem k vývoji americko-čínských vztahů.  
 Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1321 EURUSD, 
dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,41 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v 
rozmezí od 1,1287 do 1,1401 EURUSD.*  
 Z českých dat nebylo během včerejška příliš co sledovat, přesto kurz koruny k euru a dolaru během dne 
významně oslaboval. Hlavním číslem včerejšího dne byl index důvěry, který u spotřebitelů zůstal na úrovni 6,8 
bodu a u podniků se snížil z 15,8 na 15 bodu. Celkově tak v lednu důvěra v českou ekonomiku klesla ze 14 na 
13,4 bodu.  
 Hlavním hybatelem oslabení koruny mohl být stále včerejší komentář nováčka v radě České národní 
banky Tomáše Holuba. Ten naznačil, že na příštím zasedání nezvedne ruku pro zvyšování sazeb a počká si až 
na jaro či léto. Koruna tak od včerejšího rána oslabovala až na 25,73 EURCZK a 22,76 USDCZK.  
 Dnes ráno se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,70 EURCZK. Dle naší 
predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,66 až 25,73 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,54 
až 22,78 USDCZK.*  
 Dnešní den bude na data skoupý. Sledovat ale budeme německý IFO index nálady podniků, kde se 
očekává další zhoršení, výsledky dotazování ECB mezi analytiky o výhledu evropské ekonomiky a data o 
amerických objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby.  
 Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností 
ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje 
předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc 
zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat 
zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.  
 Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle 
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně 
dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani 
Roklen360 a.s. zodpovědnost.  
 Dominik Stroukal je držitelem doktorátu z ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle studia 
ekonomie absolvoval Fakultu sociálních věd UK, kde se věnoval sociologii médií. Tři roky byl předsedou 
Ludwig von Mises Institutu pro Českou a Slovenskou republiku, dva roky místopředsedou pro publikace. 
Přednáší na PPE programu VŠ CEVRO Institut, ekonomické předměty na Vysoké škole finanční a správní a na 
gymnáziu PORG.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/Sg7Nc/eurozona-vazi-rizika-do-noveho-roku-vstoupila-opatrne 
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V domácí redakci Českého rozhlasu jsem od roku 2013. Zpravodajské příspěvky ode mě můžete slyšet 
především na stanicích Radiožurnál a Český rozhlas Plus, výjimkou nejsou ale ani regionální stanice. 
 
Zajímám se o českou politickou scénu, ale nevyhýbám se žádným tématům. Potkat mě můžete taky na 
chodbách Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. První mediální zkušenosti jsem před rozhlasem sbírala v 
pražské regionální televizi, a to jako redaktorka a dramaturgyně.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/tereza-chlubna-5343735 
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Co dělám v rozhlase: 
 
Od ledna 2014 jsem byl externím redaktorem domácí redakce, kde jsem až do roku 2017 pracoval převážně 
jako směnař v newsroomu. Díky celoživotní zálibě ve sportu jsem začal od jara 2017 pracovat pro sportovní 
redakci i v Českém rozhlase, kam jsem se v polovině téhož roku přesunul nastálo. Jako sportovní reportér se 
specializuji nejčastěji na fotbal, hokej nebo basketbal.  
 Před rozhlasem:  
 Po absolvování Gymnázia v Přelouči jsem vystudoval rozhlasovou a televizní žurnalist iku na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde momentálně dokončuji i magisterské studium. Už během toho 
bakalářského studia jsem začal pracovat v Českém rozhlase. V letech 2014 až 2015 jsem externě pracoval i 
jako sportovní redaktor České televize.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/vaclav-rokyta-5347227 
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Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
18. ledna 1919 se v Paříži sešli zástupci vítězných států a poražených z první světové války, aby jednali o 
mírových smlouvách a poválečném uspořádání. Největší pozornost se soustředila na Německo jako hlavního 
iniciátora válečného konfliktu a hostitelskou Francii, která toužila dlouholetého soka srazit do kolen. Hlavním 
architektem této politiky byl tehdejší francouzský premiér George Clemens. Jeho roli a pařížskou mírovou 
konferenci Českému rozhlasu přiblížil historik Jan Adamec. 
 
Jan ADAMEC, historik 
-------------------- 
Klíčovou roli tam vlastně hrály vítězné mocnosti dohody, to znamená Francie, Velká Británie, Spojené státy a 
Itálie. Rusko vypadlo, protože Rusko se právě topilo v občanské válce a pak tam samozřejmě byla celá řada 
nových nástupnických států, které se postupem času konstituovaly. Uvádím schválně ten nedokonavý vid, 
protože řada států byla v procesu vlastně vytváření často i krvavého definování svých nových hranic, včetně 
třeba Československa. Pak tam samozřejmě byli zástupci, i když nebyli nějak aktivními spolutvůrci, a to byli 
zástupci těch nových nástupnických států. Na ně se přenesla vlastně ta zodpovědnost, že oni byli těmi 
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nástupnickými státy poražených států. To znamená Německa, Rakouska, Maďarska a pak také Turecka. Pro 
Clemensoa nebo i další bylo jedna věc vyhrát válku, ale možná těžší věc byla být uzavřít nějaký mír. A zvlášť 
pro Francii, pro Clemensoa tam byly vlastně dva základní požadavky. Maximálně vlastně odškodnit Francii a 
porazit v uvozovkách v tom diplomatickém jednání Německo. Protože Francouzi samozřejmě museli řešit, jako 
jedni, jedni z mála ten klíčový problém, že ačkoliv vyhráli, tak drtivá část války se vedla na jejich území. Němci 
prohráli a vlastně jejich území nebylo zdaleka tak zasaženo válečnými operacemi jako Francie. Z toho vyplývá 
ta logika toho až někdy extrémního tlačení na, na ty, na ty reparace, na odškodnění ze strany Francie. Velká 
Británie, ta hrála trošku jinou roli, ta si uvědomovala, že ta udržitelnost těch reparací a udržitelnost vlastně, že to 
Německo nemůže být úplně zničeno, zadupáno, zadupáno do země. Něco podobného zastávali i Američané. 
Každý zároveň měl i jinou představu o institucionálním rámci, jak vlastně má ta Evropa být řízena po té první 
světové válce, jak má vlastně vypadat ten nový, nový versailleský mír. Ta komplikovanost těch poválečných 
poměrů naopak vyžadovala a velká část té práce byla, spočívala v práci těch komisí, které vlastně dostaly 
vždycky na starosti nějaký problém a teď ho musely řešit. A to byly problémy s minoritami, to byly problémy 
budoucího uspořádání hranic. Jednalo se o to, jaké vlastně budou hranice, hranice Německa. Ty západní byly 
celkem vyřešené, tam se vlastně  Clemensovi dostalo té životní satisfakce, že Alsasko-Lotrinsko se znovu 
vrátilo pod křídla Francie. A jak se připomíná, on byl jeden z mála vlastně pamětníků toho, že v roce 1871 oni 
protestovali proti tomu ponížení, že jim Německo vzalo Alsasko-Lotrinsko. Takže pro ně to bylo životní 
satisfakcí. A tohle by možná stačilo. Jenže pak se řešila otázka východních hranic, hranic nového Polska, že jo, 
horního Slezska a tak dále a tak dále. A to byly prostě složité, komplikované otázky, které vlastně Clemens by 
nejradši řešil nějakým ultimativním jednoznačným aktem. Jemu vlastně záleželo ještě na dalších věcech. To 
znamená hlavně, které se týkaly hlavně Německa. To znamená odzbrojení, to znamená, aby se prosadila ta 
stotisícová, v podstatě neprofesionální, neprofesionální armáda. A pak tam byla otázka vlastně toho levého 
břehu Porýní, které, a tady je třeba připomenout, že Clemens tady nezastával úplně to nejradikálnější řešení, 
které zastával třeba Ferdinand Foch, že tedy ten levý břeh Porýní by, by se měl natrvalo odtrhnout od Německa 
a že by tedy novou hranicí mezi Francií a Německem měl být Rýn. Ale, že by mezi nimi byl teda to nějaký, 
nějaký nový stát, který by byl úplně demilitarizovaný a byl zcela závislý na Francii nebo na společnosti národů. 
On si byl vědom, že tohle řešení není úplně prosaditelné v dlouhodobé perspektivě. Nakonec se tedy prosadilo, 
že tam bude na 15 let to demilitarizované pásmo, kde tedy nesmí být německá armáda, aby vlastně se zvýšil 
ten pocit bezpečnosti pro Francii, protože ten útok na Francii v roce 1914 šel právě z téhle té strany. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Pařížská mírová konference nakonec trvala téměř rok. O jejích výsledcích a poválečné evropské spolupráci 
mluvil kolega Štěpán Sedláček s dalším odborníkem na tuto etapu dějin 20 století s Petrem Prokšem z 
Historického ústavu Akademie věd České republiky. 
 
Petr PROKŠ, odborník, Historický ústav Akademie věd České republiky 
-------------------- 
S odstupem času se na první pohled může postup vítězů jevit jako diktát vůči poraženým. Ale je však třeba si 
uvědomit, že po strašlivých zkušenostech války a milionových obětech na bojištích a strádání dalších desítek 
milionů v zázemí převládla snaha takzvaně potrestat viníky tohoto válečného konfliktu. Je třeba si uvědomit, že 
na bojištích zemřelo 10 milionů lidí a 20 milionů lidí ještě zemřelo v zázemí na následky buď přímo na následky 
válečného strádání nebo v důsledku té známé epidemie španělské chřipky po skončení války. Střízlivější hlasy 
o velkorysejším přístupu s ohledem na budoucnost zanikly ve všeobecném přesvědčení o správnosti tvrdého 
přístup vůči poraženým. V důsledku toho byly v roce 1919 podepsány mírové smlouvy s Německem, s 
Rakouskem a Bulharskem. A potom v roce 1920 mírové smlouvy s Maďarskem a Tureckem. 
 
Štěpán SEDLÁČEK, redaktor 
-------------------- 
V souvislosti s tou pařížskou konferencí bych se tedy ještě zeptal, jestli to uspořádání v Evropě v roce 1920 už v 
sobě mělo vypsanou cestu k další světové válce? Bylo podle vás zaděláno na další konflikt už během té mírové 
konference? V této souvislosti se často připomíná výrok, který o versailleské mírové smlouvě pronesl velitel 
spojeneckých sil, francouzský maršál Ferdinand Foch. Cituji: To není mír, to je jen příměří na 20 let. O 20 let 
později tedy začala druhá světová válka. 
 
Petr PROKŠ, odborník, Historický ústav Akademie věd České republiky 
-------------------- 
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Chtěl bych říct, že samozřejmě nejvíce poškozeni se cítili pražení. Německo, v podstatě zanikla říše 
/nesrozumitelné/, rozpadla se habsburská říše, rozpadlo se osmanské impérium, rozpadlo se taky impérium 
carského Ruska, kde proběhla revoluce a probíhala občanská válka. Ale ani vítězové nebyli spokojeni. Francie 
požadovala důsledné potrestání Německa a jeho naprosté zničení. Itálie také nebyla spokojená s územními 
zisky z první světové války. Naproti tomu Američané a Britové neměli zájem na úplném zničení Německa. 
Naopak zejména Britové s podporou Američanů se snažili pomáhat Německu, zejména oživit hospodářství, 
sociálně a politicky stabilizovat a znovu Německo takzvaně navrátit do koncertu velmocí. Protože základním 
cílem britské politiky po první světové válce bylo nepřipustit, aby se Francie stala nejsilnější kontinentální 
mocností v Evropě, aby vystřídala pozici Německa. Proto do určité míry podporovala právě Německo, jako 
protiváhu vůči Francii. 
 
Štěpán SEDLÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Řekl byste, že v této snaze o rovnováhu sil velmocí bylo tedy Německo příliš zahnáno do kouta, že to mohlo 
vést k té další válce? 
 
Petr PROKŠ, odborník, Historický ústav Akademie věd České republiky 
-------------------- 
Takhle, to je velice složitá otázka. Jde o to, z jakého úhlu pohledu. Samozřejmě z pohledu Němců je to, 
samozřejmě, že byli poníženi v podstatě, ano, hospodářsky zničeni a museli si znovu vydobýt místo minimálně 
evropské mocnosti. Ovšem na druhé straně třeba si říct, že nacionalistické a později fašistické proudy právě 
těchto pocitů ponížení, roztrpčení prostě a touhu znovu se vrátit na výsluní světové politiky, využili pro vlastní 
mocenské zájmy. To výsledkem byl známý nástup Adolfa Hitlera k moci v lednu 1933. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Z historie se teď přesuneme do žhavé současnosti, i když dějinné souvislosti úplně neopustíme. V Německých 
Cáchách podepsali tento týden nejvyšší představitelé Francie a Německa smlouvu, kterou chtějí ještě 
zintenzivnit spolupráci v hospodářství, obraně, zahraniční politice nebo při integraci pohraničních regionů. 
Slavnostní podpis cášské smlouvy shrnul kolega Pavel Novák. 
 
Pavel NOVÁK, redaktor 
-------------------- 
Německá kancléřka Angela Merkelová označila datum podpisu cášské smlouvy za významný den pro německo-
francouzské přátelství. Obnovují se díky ní základy spolupráce. Je to podle ní posílení toho, co Francie a 
Německo chtějí spolu ruku v ruce budovat. Obě země se zavázaly si vzájemně pomoci v případě vojenského 
napadení některé z nich. Chtějí prohlubovat povědomí mezi svými občany o druhé zemi a podporovat studium 
jazyka druhé smluvní země. V Evropě chtějí posílit její schopnost jednat samostatně v zahraniční a 
bezpečnostní politice. Francie má Německu pomoci k místu stálého člena v Radě bezpečnosti OSN. 
 
Angela MERKELOVÁ, německá kancléřka 
-------------------- 
Budeme muset hodně pracovat na tom, abychom spolu lépe komunikovali. Nejen slovy, ale také v chápání 
mentality toho druhého národa. Abychom přistupovali s úctou ke kulturním odlišnostem toho druhého a brali je 
jako obohacení naší vlastní kultury. Měli bychom přesvědčit co nejvíc lidí, aby nás v tom následovali. Vím, že to 
bude složitý úkol, ale nakonec to povede k obohacení nás všech. Chtěla bych slíbit, a dělám to jménem 
německé spolkové vlády, že se o to budeme snažit ze všech sil. Ať žije francouzsko-německé přátelství. 
 
Pavel NOVÁK, redaktor 
-------------------- 
V podobném duchu rezonoval sálem cášské radnice i projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. 
 
Emmanuel MACRON, francouzský prezident 
-------------------- 
Naším společným cílem by mělo být vytvořit z Evropy ochranný štít před bouřlivým vývojem ve světě. To je náš 
současný úkol. Konečně lidem vysvětlit, ukázat a předvést, že jsou to francouzsko-německé přátelství, naše 
společné projekty a evropské ambice, co nás chrání a dává nám možnost k znovu opravdu svobodně 
rozhodovat o našich životech a našem postavení ve světě, ve kterém žijeme. Milujeme naše vlasti, naše 
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přátelství a stejně tak i to, co nás spojuje. Milujeme také Evropu, a proto jsme se rozhodli v tom pokračovat se 
vší silou, odhodláním a nadšením. Ať žije naše přátelství, ať žije Evropa. 
 
Pavel NOVÁK, redaktor 
-------------------- 
Je nesporné, že Francie a Německo jsou dvěma velkými tahouny Evropské unie. Spojenectví a přátelství 
potvrdila elysejská smlouva v roce 1963. Obnovila je nynější cášská smlouva. V někom může vyvolávat obavy, 
že se dvě největší země Evropské unie chtějí s vidinou odchodu Velké Británie z Osmadvacítky spojit víc na 
úkor zbytku unie. Předseda Evropské rady Donald Tusk na ceremoniálu v cášské radnici se při projevu díval do 
první řady na kancléřku Merkelovou a prezidenta Macrona a pronesl tato slova. 
 
Donald TUSK, předseda Evropské rady 
-------------------- 
Přijel jsem do Cách se silným přesvědčením, že vaše rozhodnutí posílit spolupráci mezi Německem a Francií 
může a mělo by být prospěšné celé sjednocené Evropě. Drahá Angelo a milý Emmanueli, známe se natolik 
dobře, abych neměl důvod pochybovat o vašich záměrech a plánech. Evropa dnes potřebuje obnovit víru ve 
smysl solidarity a jednoty. Chci doufat, že posílená německo-francouzská spolupráce k tomu přispěje. 
 
Pavel NOVÁK, redaktor 
-------------------- 
Donald Tusk vyzval oba politiky, aby se přičinili o posílení myšlenky jednoty Evropy a nedovolili, aby zahynula. 
Francie a Německo ji podle něj potřebují stejně jako Polsko, Litva, Bulharsko nebo Irsko. Merkelová i Macron na 
to nemají zapomenout ani v příštích dnech. A kdyby snad přece, Donald Tusk slíbil, že jim to bude průběžně 
připomínat. Pavel Novák, Český rozhlas. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
56 let před slavnostním aktem v Cáchách se odehrál obdobný v Paříži. V Elysejském paláci podepsal tehdejší 
prezident Francie Charles de Gaulle a západoněmecký kancléř Konrad Adenauer smlouvu o přátelství a 
spolupráci, která od té doby nese jméno sídla francouzských prezidentů. Elysejskou smlouvu a její nástupkyni z 
Cách teď rozeberu s odborníkem na Německo a Francii z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy Davidem Emlerem. Dobrý den. 
 
David EMLER, odborník na Německo a Francii, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Dobrý den, přeji. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Zastavme se nejprve u elysejské smlouvy. Jak konkrétně formulovala tu spolupráci mezi oběma zeměmi a 
naplnila to, co s ní její signatáři zamýšleli? 
 
David EMLER, odborník na Německo a Francii, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Elysejská smlouva byla skutečně, řekněme, základní stavební kámen toho francouzko-německého usmíření po 
druhé světové válce. Byla velice ambiciózní, průlomová. Je pravda, že to naplnění vlastně těch vizí, které tam 
byly původně načrtnuty, v celé řadě oblastí spolupráce diplomatické, obranné, kulturní a další, že nebylo úplně 
100%, ale řekněme, že se podařilo skutečně to, co se jejím tvůrcům jaksi zdálo být zásadní, to znamená 
sblížení těch národů. Uvedl bych možná jedno zajímavé číslo. Po dobu trvání té elysejské smlouvy do dnešního 
dne se mezi Francií a Německem vyměnilo 9 milionů studentů, 9 milionů mladých Francouzů a Němců 
cestovalo do toho druhého státu, učilo se ten druhý jazyk a myslím si, že to zajímavým způsobem vypovídá o 
tom, jak ty státy skutečně byly ochotny si vzájemně nabídnout dialog a nějakým způsobem spolupracovat. 
Nahradili tím vlastně to 100 nebo 150 let dlouhé období neustálých, neustálých třenic a těžkých válek, které 
stály samozřejmě miliony a miliony mrtvých. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 



 
 

Plné znění zpráv  617 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Vy jste o ní mluvil, jako o základním kamenu toho francouzko-německého sblížení. Takže když ji porovnáme 
třeba s, se založením evropského hospodářského společenství, s přijetím tehdejšího Západního Německa do 
NATO. Jak, jaké místo má ta elysejská smlouva právě v tom procesu francouzsko-německého sbližování, 
usmiřování v druhé polovině 20. století? 
 
David EMLER, odborník na Německo a Francii, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Řekl bych opět, že skutečně zásadní, klíčový. Co se týká toho evropského hospodářského společenství 
Severoatlantické aliance a dalších projektů, je to samozřejmě součást, je to samozřejmě součást, ale je to spíše 
kontext, který řešil hospodářské otázky, bezpečnostní otázky během studené války. Ale pokud se budeme 
skutečně bavit o tom francouzsko-německém usmíření, o tom procesu té rekonciliace, jak tomu říkáme, tak 
skutečně ta elysejská smlouva byla tím průkopovým, tím, tím průkopnickým činem, který obrátil vlastně tu 
spolupráci, to nepřátelství obrátil k tomu postupnému procesu sblížení. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Liší se ta nová cášská smlouva, ať už obsahově nebo kvalitativně od té elysejské? Nebo jenom vlastně 
prohlubuje tu už započatou úzkou spolupráci a je takovým přirozeným nástupcem té původní dohody, té 
elysejské smlouvy? 
 
David EMLER, odborník na Německo a Francii, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Tam záleží, z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat. Původně byla zde zejména ze strany Francie, ze 
strany prezidenta Macrona velká ambice, aby ta cášská smlouva skutečně byla opět nějakou revoluční, 
průlomovou změnou. On měl takovou ambici od okamžiku svého zvolení. Avizoval, že chtěl vlastně znovu 
založit evropskou spolupráci, znovu nastartovat evropskou integraci. Myslím si, že ten výsledek, ta skutečná 
cášská smlouva, která byla podepsána, je daleko, daleko více kompromisní, je daleko více umírněná. Jedná se 
skutečně spíše o určitou evoluci těch francouzsko-německých vztahů. Ale neznamená to, že by to byl nějaký, 
nějaké selhání nebo nějaký konec té spolupráce. Naopak ta spolupráce se snaží rozšiřovat, zejména v oblasti 
diplomatické a bezpečnostní. A je tam taková ta třešinka na dortu, která je často zmiňována, že Francie 
otevřeně jaksi avizuje, že bude podporovat Německo v té snaze získat křeslo stálého, stálého člena Rady 
bezpečnosti, což nikdy zatím takhle otevřeně oficiálně nebylo, nebylo řečeno. Zajímavé na této smlouvě cášské 
je také to, že ona vlastně dubluje celou řadu smluv multilaterálních, ve kterých jsou Francie i Německo vázány, 
ať už je to Severoatlantická aliance a opět evropská integrace. Ale je vidět, že Francie a Německo cítily určitou 
potřebu jaksi vybudovat určitou pojistku pro případ, že by nastal nějaký konflikt, že by například 
Severoatlantická aliance dala od toho ruce pryč, řekla, že tohle to nebude řešit. Francie a Německo říkají v 
tomto dokumentu, že oni od toho ruce pryč dávat nebudou. V případě, že jeden z nich bude napaden, tak ten 
druhý mu v každém případě přijde na pomoc. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Bych se ještě jednou vrátil k té kritice té nové cášské smlouvy, zejména z kruhů krajní pravice, ať už ve Francii, 
tak v Německu zaznívaly hlasy, podle nichž ten nový dokument v podstatě zakládá nový superstát, který nechá 
Evropskou unii na vedlejší koleji a podobně. Připomeňme, že v tomto duchu se vyjádřil třeba i bývalý český 
prezident Václav Klaus. Jsou tyto názory zcestné nebo z čeho vycházejí? 
 
David EMLER, odborník na Německo a Francii, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Řekl bych, že tato kritika ze strany, zejména té radikální, někdy až i extremistické pravice, je čistě účelová. Je 
samozřejmé, že těmto představitelům národních států nacionalistům je jakákoliv, jakékoliv prohlubování 
mezinárodní spolupráce, cokoliv, co může posunout evropskou integraci apriori nepříjemné. Je tady i řada, řada 
otázek, které můžeme vidět na tom, na tom pozadí, na tom kontextu. V okamžiku, kdy ve Francii je velice 
úspěšné hnutí, hnutí Žlutých vest, nedávno oznámilo, že chce i kandidovat do Evropského parlamentu. Jestli na 
tom někdo může tratit, tak to budou zejména tyto populistické strany. Marine Le Penová bude tratit, protože 
pokud bude někdo volit hnutí Žlutých vest, tak to budou zejména, zdá se podle těch předpokladů, voliči Marine 
Le Penové, kteří vlastně utečou od ní. Ona se nějakým způsobem musí tedy přihlásit o své slovo a nějakým 
způsobem být vidět, být slyšet. Takže toto byla zřejmě jedna ze záminek, jakým způsobem se může dostat do 
toho mediálního prostoru. A ta kritika, se kterou ona konkrétně přišla, byla naprosto nepřijatelná, byla vypuštěna 
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celá řada lží a nesmyslů, která v té smlouvě vůbec není a jejíž, jejíž obsah je, je naprosto, naprosto pochybný. 
Tam byly zmínky o tom, že bude povinná výuka němčiny ve Francii a opačně. Nebo dokonce, že, že Alsasko 
bylo prodáno Německu a nějakým způsobem /nesrozumitelné/, což je samozřejmě něco, co je naprosto 
nesmyslné. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Říká odborník na německo-francouzské vztahy z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy David Emler. Díky, že jste byl hostem Evropy Plus. 
 
David EMLER, odborník na Německo a Francii, Institut mezinárodních studií FSV UK 
-------------------- 
Děkuji za pozvání, na slyšenou. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
A na závěr ještě jednou cášská smlouva. Tentokrát z pohledu českých politiků. O jejím významu pro Česko a 
evropskou integraci mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Plus moderátor Martin Matějka s poslanci Evropského 
parlamentu Janem Zahradilem z ODS a Stanislavem Polčákem, zvoleným za Starosty a nezávislé. Podle něj 
nelze význam cášské smlouvy přeceňovat. 
 
Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/ 
-------------------- 
Není to podle mého názoru nic zásadně přelomového, spíš je to jenom takový mírný odvar toho, co chtěl pan 
Macron. Takže podle mého názoru je třeba jí věnovat pozornost, protože má i určitá rizika úskalí i třeba pro 
Českou republiku. Ale nepřeceňoval bych ji, stejně jako tu elysejskou smlouvu. 
 
Martin MATĚJKA, moderátor 
-------------------- 
Pane Zahradile, vy už jste řekl, že to představuje přesně tu podobu Evropské unie, proti které se ODS léta staví. 
Podle vás Česká republika v roce 2004 nevstupovala do budoucího federálního superstátu. Tak touto smlouvou 
tedy může vzniknout nějaký superstát, není to prostě jen dvoustranná záležitost dvou států? 
 
Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/ 
-------------------- 
Touto smlouvou určitě federální superstát ještě nevzniká. Ale zároveň je to jasné gesto, jasný symbol, kam 
Francie a Německo Evropskou unii směřují a budou ji směřovat v budoucích letech. To znamená užší 
hospodářské propojení, sjednocování, rozpočtových, fiskálních, zřejmě i daňových, možná sociálních azylových 
politik. A samozřejmě, aby bylo jasno, my to v žádném případě žádným zemím nechceme zakazovat. Ostatně i 
současné evropské právo, primární právo umožňuje státům posílenou spolupráci. Takže, jestli Francie a 
Německo si přejí takovýmto způsobem postupovat, je to jejich věc, ať to klidně dělají. Ale já se obávám, aby to 
časem nevedlo k tomu, že budou nutit nějakým dostředivým způsobem ostatní země, aby je následovaly. A k 
tomu by se třeba zrovna české politické strany měly zcela jasně vyjádřit, jestli hodlají Francii a Německo v tomto 
směru následovat, nebo nikoliv. 
 
Filip NERAD, moderátor 
-------------------- 
Taková tedy byla a je historie a současnost francouzsko-německých vztahů a jejich vnímání z unijního a 
českého pohledu. Německo a Francie budou nepochybně hrát důležitou roli v evropské politice i v následujících 
letech. Sledovat a rozebírat ji bude určitě také Evropa Plus. Na slyšenou u dalšího dílu našeho pořadu se s vámi 
těší Filip Nerad. 
 

Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí... 
26.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     
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Co dělám v rozhlase :Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí...Mimo rozhlas: 
 
Absolvoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor ruština-dějepis). Od roku 1989 jsem zaměstnán 
jako vojenský historik ve Vojenském historickém ústavu v Praze, od roku 1992 jako voják z povolání. 
Specializuji se na nejnovější vojenské dějiny Československa a České republiky, a to zejména období let 1914–
1956. V letech 1998–2003 jsem působil také jako vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy a v přednáškách se věnoval například dějinám mezinárodních vztahů, válkám a ozbrojeným konfliktům 
po roce 1945 a mezinárodnímu terorismu.  
 Jsem autorem nebo spoluautorem 20 monografií a několika desítek článků a odborných studií. Kniha 
Lidice – Příběh české vsi získala v roce 2005 cenu Ministerstva kultury ČR a Asociace muzeí a galerií Gloria 
musaealis v kategorii Muzejní publikace roku. Jsem také jedním z pěti autorů scénáře výstavní kompozice v 
Památníku Lidice nazvanou A nevinní byli vinni… Od 27. října 2006 jsem čestným občanem Lidic.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/eduard-stehlik-5001747 
 

Vyhrál Ekonomickou olympiádu. Řešil sazby s viceguvernérem ČNB 
26.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: ČR, školy, ČNB, vzdělání, ekonomie 
 
Pracovní příležitosti nebo umístění mezi "20 pod 20" magazínu Euro a nálepka "Kluk z časopisu". I to získal 
Jakub Groman, který dvakrát vyhrál Ekonomickou olympiádu. Bývalý student Gymnázia Mikuláše Koperníka v 
Bílovci v rozhovoru pro server Roklen24 mluví o svých oblíbených ekonomech, knihách a médiích. Ale i o 
debatě s bývalým viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem o úrokových sazbách.  
 Ekonomickou olympiádu jste vyhrál dvakrát za sebou. Co vám soutěž dala?  
 Dalo by se říci, že hlavně pracovní příležitosti. Poprvé to vedlo k tomu, že jsem získal stáž ve finančně 
poradenské společnosti, protože kamarád, kterým tam pracuje, si všiml postu olympiády na facebooku, tak mi 
napsal a já jsem milerád jeho nabídku přijal. Později jsem se díky tomu vítězství dostal i do firmy Deloitte, čehož 
si vážím ještě více. A když se mi v průběhu té práce podařilo vyhrát i podruhé, vyneslo mě to mezi "20 pod 20" 
magazínu Euro. Bylo potom příjemné slyšet, že o mně šéfka Deloitte mluví jako o "Klukovi z časopisu". Ale to 
jsou jen takové chvilkové radosti. Co mi to dalo ale důležitějšího - že mě to utvrdilo v tom, že má cenu se 
věnovat něčemu, co mě baví, jakkoliv mě od toho může okolí odrazovat.  
 Pamatujete si, jestli Vám nějaká otázka přišla, uvízla v paměti třeba tím, že vás něco naučila?  
 To asi úplně ne. Spíše mi uvízla v hlavě otázka, kterou zkoušeli zrovna někoho jiného, když jsem se já 
připravoval. Ptali se, proč je na tom Venezuela hospodářsky tak špatně, a ten soutěžící viděl problémy v 
přírodních katastrofách, zatímco celá porota se ho nenápadně snažila dostat k regulacím, ale nepodařilo se jim 
to. Muselo to pro něj být dost nepříjemné.  
 Jak jste se cítil při ústní části olympiády, když jste musel reagovat na otázky viceguvernéra ČNB 
Mojmíra Hampla?  
 Určitě trochu nervózní jsem byl, ale spíše jsem měl radost, že jsem se dostal tak daleko, v obou 
případech. A tady bych vlastně tímto mohl odpovědět na předchozí otázku, co mi uvízlo v paměti, byť to byla 
spíš odpověď než otázka. Ptali se mě, tuším, na zvyšování sazeb, které jsem "posvětil", načež Mojmír Hampl 
odpověděl, že jim lidé nadávali, když zvýšili sazby. Což je takový problém ekonomie. Geologovi nikdo neřekne, 
že vyvřeliny jsou blbost a že se celý ten nápad má opustit. Ale tím, že se všichni podílejí na chodu ekonomiky, 
tak si myslí, že jsou na ekonomii experti. A potom, samozřejmě, chuť sdílet svůj názor na internetu je nepřímo 
úměrná tomu, jak moc problematice daný člověk rozumí.  
 Loni na podzim jste začal na studovat na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy (IES), proč jste se rozhodl nastoupit právě tam?  
 Protože pokud nechci obecnou matematiku (což určitě nechci), tak je to nejlepší tuzemská příprava na 
další studium ekonomie. Byť to třeba zatím nedokážu tolik ocenit.  
 A jak si užíváte první kurzy pověstné matematiky?  
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 No, neužívám. Ale předpokládám, že pokud není matematika moje silná stránka, tak pokud přežiji ty 
čtyři semestry, tak se tím pádem zlepším v tom, co opravdu potřebuji, takže snad se na to zpětně budu dívat 
jako na užitečné, když už ne užívání hodné.  
 Co Vám dal první semestr na vysoké škole?  
 Hlavně spoustu kamarádů, ale taky konečně můžu posoudit rozdíly mezi střední a vysokou školou, což 
je fajn. A vlastně ještě než jsem vůbec začal studovat, jsem dostal příležitost pomoct s výzkumem, což se mi 
moc líbilo, vzhledem k tomu, že to je jedna z mých potenciálních kariérních drah. A taky jsem se naučil, že o 
starší přátelství se musí aktivně pečovat, že jsem se těmi osmi lety na gymplu nechal rozmazlit.  
 Zvládli byste ekonomickou olympiádu pro střední školy? Zkuste test  
 Jak hodnotíte úroveň výuky na vysoké škole? Jste spokojen?  
 Byť samozřejmě ne naprosto všichni vyučující jsou stoprocentně profesorský materiál, v podstatě si 
nemůžu stěžovat. Ale poměrně rychle jsem zjistil, že není moc efektivní chodit na přednášky, protože ten styl 
výuky není úplně pro mě, takže výuku samotnou mi asi nepřísluší hodnotit. Ale jinak samozřejmě, některé 
předměty jsou zábavnější, některé méně.  
 Je poměrně časté, že po vystudování bakalářského programu na IES odchází studenti na magisterský 
program do zahraničí. Přemýšlíte o něčem podobném?  
 Určitě nad tím přemýšlím, ale asi si nebudu moct moc vymýšlet, protože nejsem úplně studijní typ. Mám 
problém sedět déle u věcí, které mě nebaví a u kterých necítím, že by mi něco dávaly. A taky se moc rád učím 
nové věci (learn), ale nerad se je učím (study), takže můj průměr podle toho asi bude i vypadat. A pak je taky i 
finanční stránka, která částečně souvisí i s tím průměrem. Ale na to je zatím ještě čas.  
 A případně jaký magisterských obor by vás lákal?  
 To se asi bude hodně odvíjet od toho, jak moc budu k čemu tíhnout v průběhu studia, což se zatím 
pořád mění. Zajímám se o finance, ale třeba i behaviorální ekonomii nebo vzdělávání. Ve výsledku to asi bude 
jen obecná ekonomie a navolím si předměty tak, aby mi vyhovovaly.  
 Můžete prozradit nějaké Vaše oblíbené knížky o ekonomii?  
 Freakonomics, skvělá kniha o využití znalostí ekonomů mimo ekonomii. The Armchair Economist byl 
skvělý úvod do ekonomie. The Intelligent Investor je zase skvělá všeobjímající kniha světa investování.  
 Která ekonomická média sledujete?  
 The Economist, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, WSJ, HN, nově dávám šanci Roklenu :-)  
 Máte nějakého oblíbeného ekonoma – českého či zahraničního?  
 Steven Levitt, autor knih série Freakonomics. Jak jsem již zmínil dříve, píše o tom, kde všude a jak se 
dá postupovat v řešení problémů, od podvádějících učitelů až po mapování situace drogových dealerů. Většina 
lidí si myslí, že ekonomie je jen o makroekonomii nebo účetnictví, ale právě Levitt je pro mě ztělesněním toho, 
že to není pravda.  
 Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a 
centrální redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/SAVuB/vyhral-ekonomickou-olympiadu-resil-sazby-s-viceguvernerem-cnb 
 

O. Jelínek v otevřeném Dopise Halíkovi – Akademický podvodníku! 
26.1.2019    pravdive.eu    str. 00     

    Otakar Jelínek         

Pane Halíku, jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké hodnosti doktora u nás přesně stanovuje 
vysokoškolský zákon. Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, složenou ze 
schválených odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je možno u nás 
získat vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky pro získání 
odborné či vědecké kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká kvalifikace 
mohla být založena na pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často uvádíte Vy, 
např. s odkazem na dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí rektorské 
komise Karlovy university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně pokračujícím 
studiem v doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské zkoušky a dále 
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obhajobu disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský zákon rovněž v 
této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné 
vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem. 
 
Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace.  
 Už od roku 2016 jsem se zabýval investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který 
používáte za jménem. Tato činnost mě stála mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní 
církevní aktéři ve Vaší kauze – Mons. Ignazio Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské 
universitě v Římě a současný arcibiskup oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské 
teologické fakulty ve Wroclavi, nynější sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je 
zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy university senátor prof. Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se 
mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci 
Parlamentních listů pod názvem „Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“, uveřejněném dne 31.května 2016, 
poskytl hlavní důkaz pro obhájení mého stanoviska.  
 Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto záležitostí souvisejí a 
které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři měsíce studiem na 
Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Vaše 
licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu 
Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie ThLic. (summa 
cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal dne 13.2.1992 na 
Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.  
 Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání.  
 Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina.  
 Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku 
proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou jste tam předložil k 
„habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. Tématem Vaší 
wroclavské „habilitacje“, jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském 
koncilu“.  
 Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil děkan Teologické 
fakulty Papežské Lateránské university Mons. Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na 
Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu sídelnímu 
biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za 
kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, – „che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta 
Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della 
licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  
 Jak si jistě vzpomínáte, tento fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel 
Skalický o tom tehdy tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické 
Teologické fakulty: „náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 
1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, 
a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla 
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Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na 
dvou různých fakultách.  
 K Vašemu vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, 
Mons.prof.K.Skalický tehdy sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou 
tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako 
druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí 
složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v 
soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  
 Jak je patrné, Mons. Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské 
universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T. Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho 
habilitace na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou 
T.Halík dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.  
 Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví 
oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou 
licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na 
sociologické fakultě v Praze.  
 V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou 
příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
 Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons. prof. 
Karla Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons. Ignazio Sanna i Mons. 
Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž stupeň, jenž 
odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého doktorátu na 
základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás titul „doc“. 
Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a Polské 
republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent.  
 To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: 
„13. Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico 
ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což 
v češtině znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň 
získávaný po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  
 Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy 
docenta praktické teologie, teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem 
v tomto diplomu uveden Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv 
disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus. (!)  
 V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Vašeho doktorátu ve 
Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné svědectví, týkající se Vašeho „studia” ve 
Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur 
Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque 
Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica 
postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum 
Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.  
 Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
 Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  
 Rektor PFT we Wroclawiu  
 Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi 
neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!  
 Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů ( ZDE ) v ČR zaveden roku 
1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím 
období, v letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr. – ZDE ), v 
tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní 
program“. Nový zákon umožňoval, aby absolventi předchozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za 
jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě jste Vy, pane 
Halíku, obratně využil v roce 2006, když jste rektora Prof. Hampla opovážlivě požádal o vydání osvědčení k 
užívání titulu Th.D. za jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste se profesorovi Hamplovi 
nerozpakoval bezostyšně předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, která Vám byla 
protizákonně udělena na MŠMT v roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. V tomto 
osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi 
postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, 
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mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou 
„Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká 
škola.“  
 Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora!  
 V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat čtyři akademické 
hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické teologie ve 
Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. – a to na základě pouhé jediné práce, 
obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do 
akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu.  
 Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři odborné publikace:  
 Diplomová, rigorózní a habilitační práce  
 Společenskokritický význam utopických a profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního 
myšlení. (Diplomová práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1971.  
 Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení. (Rigorózní práce.) Praha, 
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.  
 Katolická kultura a česká společnost po 2. vatikánském koncilu. (Habilitační práce.) Praha, Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd 1992.  
 Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra a 
kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste machinacemi 
získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde nenalézáme (!) Vznáším 
otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při habilitaci ve Wroclawi?  
 Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem dle mého 
názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní studenti 
Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. Vy jste 
jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši čeští 
příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
znepokojením poukazují.  
 Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší habilitaci v roce 
1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-vědecký titul 
doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl být posléze 
jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by chyběl při 
jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru. Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci ze 
sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve společnosti 
našich řádných universitních profesorů.  
 Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů zmiňujete též universitní komisi, která v roce 
1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od 
tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu 
předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná 
doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy významně zapojil i kardinál M.Vlk, který 
prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž 
tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného učitele, brutálním způsobem navždy zbavil 
možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. Osobně se domnívám, že právě intervence 
kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti 
university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo 
dosah vlivu kardinála Vlka.  
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 V roce 2018 se mi podařilo při osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých 
vlastních poznatcích, týkajících se Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás 
ubezpečit, že profesor Wilhelm nad tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti 
o tom, zda tehdy universitní komise „starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně 
nezaujatou pozornost.  
 V nedávné době jste se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele 
Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš 
národ v katedrále na svátek sv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně 
dostalo oficiálního církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála 
Meisnera naléhavě žádal.  
 Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto.  
 Na tiskové konferenci v souvislosti s udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, 
opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a 
zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a 
postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se dokonce uchyloval k akademickým podvodům.  
 V Praze dne 17. ledna 2019  
 Otakar Jelínek  
 Zdroj:  
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jak je Vám jistě známo, udělování akademicko-vědecké hodnosti doktora u nás přesně stanovuje vysokoškolský 
zákon. Základní podmínkou je obhájená disertace před příslušnou oborovou radou, složenou ze schválených 
odborníků. Vysokoškolský zákon stanoví také nezbytné podmínky, za kterých je možno u nás získat vzdělání v 
bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, jakož i podmínky pro získání odborné či vědecké 
kvalifikace. V žádném případě zákon nepřipouští, že by odborná či vědecká kvalifikace mohla být založena na 
pouhém dobrozdání význačné osobnosti nebo zvláštní komise, jak to často uvádíte Vy, např. s odkazem na 
dobrozdání kardinála Tomáška, svědectví kardinála Meisnera, či na rozhodnutí rektorské komise Karlovy 
university. Veškeré vědecké doktorské hodnosti u nás mohou být získány výlučně pokračujícím studiem v 
doktorských studijních programech. Ty vyžadují mimo jiné složení státní doktorské zkoušky a dále obhajobu 
disertační práce před příslušnou komisí schválených odborníků. Náš vysokoškolský zákon rovněž v této 
souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné vzdělání 
nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem. 
 
Pokud jde o užívání Vašeho doktorátu Th.D. za jménem, je právnicky naprosto zřejmé, že jde o užívání 
neoprávněné. Vy jste totiž dosud nepředložil ani neobhájil žádnou teologickou disertaci, ergo nemůžete být 
doktorem teologie Th.D., vše ostatní jsou jen zbytečné spekulace.  
 Už od roku 2016 jsem se zabýval investigativní činností, jež se týká oprávněnosti titulu Th.D., který 
používáte za jménem. Tato činnost mě stála mnoho času a námahy zejména v důsledku toho, že mi hlavní 
církevní aktéři ve Vaší kauze – Mons. Ignazio Sanna (bývalý děkan teologické fakulty na Papežské Lateránské 
universitě v Římě a současný arcibiskup oristánský na Sardinii) a Mons.Ignacy Dec (bývalý rektor Papežské 
teologické fakulty ve Wroclavi, nynější sídelní biskup v polské Swídnici) neposkytli informace, o něž jsem je 
zdvořile žádal, a také bývalý rektor Karlovy university senátor prof. Václav Hampl mě odmítl přijmout. Proto se 
mé bádání o Vaší věci poněkud protáhlo. Naštěstí jste to byl Vy sám, kdo mi ve svém otevřeném dopise redakci 
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Parlamentních listů pod názvem „Udavačům a mystifikátorům neodpovídám“, uveřejněném dne 31.května 2016, 
poskytl hlavní důkaz pro obhájení mého stanoviska.  
 Dovolím si Vám nyní připomenout některé události z Vašeho života, které s touto záležitostí souvisejí a 
které se mi podařilo zjistit teprve nedávno. Po sametové revoluci jste strávil pouhé tři měsíce studiem na 
Papežské Lateránské universitě v Římě, kde jste v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z 
profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Vaše 
licenciátská práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu 
Studie“. S týmž datem Vám byl udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie ThLic. (summa 
cum laude 90/90). Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu jste se zapsal dne 13.2.1992 na 
Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.  
 Ihned po Vašem návratu do Prahy Vám na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy P.RNDr 
Mgr.Josef Šplíchal, SDB provedl nostrifikaci Vašeho římského licenciátského titulu. Navíc Vám na MŠMT k této 
nostrifikaci vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy,CSc. pod č.j. 
16 413/92-30 nostrifikační doložku v níž se praví: „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve 
zkratce „Dr“. Pane Halíku, tehdy jste si musel být naprosto vědom toho, že tím došlo k podvodu a 
protizákonnému jednání vysokého úředníka MŠMT, který Váš nižší titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně 
povýšil na vyšší titul doktorský, jenž dle našeho vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům 
doktorského studia. Jak se mi podařilo zjistit, proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se tehdy 
ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan pražské katolické Teologické fakulty UK. Bohužel se mi 
dosud nepodařilo kontaktovat doc.J.Nagye, který by snad i dnes mohl podat bližší vysvětlení svého tehdejšího 
konání.  
 Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat Vaše habilitační řízení, 
neboť jste byl dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. 
Vaše habilitační práce nese název: „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“ Společně s Vámi 
jsem byl toho dne promován shodou okolností i já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan 
lékařské fakulty prof.Š.Svačina.  
 Vy sám jste byl v roce 1992 akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku 
proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou jste tam předložil k 
„habilitacji“, což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń získávaný po doktorátu. Tématem Vaší 
wroclavské „habilitacje“, jak plyne z diplomu, byla: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském 
koncilu“.  
 Jistě se k Vám tehdy doneslo, že ještě na konci téhož roku 17.12.1992 písemně sdělil děkan Teologické 
fakulty Papežské Lateránské university Mons. Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na 
Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, rektoru Papežské Teologické fakulty ve Wroclawi (nynějšímu sídelnímu 
biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za 
kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, – „che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta 
Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della 
licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“  
 Jak si jistě vzpomínáte, tento fakt byl rovněž příčinou toho, že jste byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. Váš školitel ze Říma Mons.prof.Karel 
Skalický o tom tehdy tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 děkana pražské katolické 
Teologické fakulty: „náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 
1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, 
a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons.dr.Karla 
Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na 
dvou různých fakultách.  
 K Vašemu vlastnímu počínání, které bylo v příkrém rozporu se zásadami akademické etiky, 
Mons.prof.K.Skalický tehdy sdělil: „…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou 
tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány, prof. S.Grygiela jako 
druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí 
složenou z profesorů Karla Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v 
soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“  
 Jak je patrné, Mons. Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské 
universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T. Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho 
habilitace na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou 
T.Halík dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.  
 Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví 
oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou 
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licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na 
sociologické fakultě v Praze.  
 V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou 
příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.“  
 Pane Halíku, doufám, že se neopovážíte označit Vašeho bývalého školitele ctihodného Mons. prof. 
Karla Skalického za udavače a mystifikátora, jako jste to učinil v mém případě. Mons. Ignazio Sanna i Mons. 
Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž stupeň, jenž 
odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého doktorátu na 
základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás titul „doc“. 
Připomínám, že polský titul Dr.hab. „doktor habilitowany“ odpovídá i podle Dohody mezi vládou ČR a Polské 
republiky publikované ve sbírce mezinárodních smluv pod č.104/2006 našemu titulu docent.  
 To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: 
„13. Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico 
ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. Což 
v češtině znamená, že dne 13. října proběhla rozprava o Vašem spisu k habilitaci (což je akademický stupeň 
získávaný po doktorátu), jehož název byl: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.  
 Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč Vám byl ve Wroclawi vystaven diplom Dr.hab., tedy 
docenta praktické teologie, teprve 29.9.1994, t.j. až po dvou letech od Vaší habilitační rozpravy. Přitom je ovšem 
v tomto diplomu uveden Váš „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za Vaši rigorózní, tedy nikoliv 
disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus. (!)  
 V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Vašeho doktorátu ve 
Wroclawi podává v latině rektor Dec následující důležité písemné svědectví, týkající se Vašeho „studia” ve 
Wroclavi: Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur 
Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque 
Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica 
postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum 
Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.  
 Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996  
 Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec  
 Rektor PFT we Wroclawiu  
 Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Vy, pane Halíku, jste ve Wroclawi 
neabsolvoval žádné doktorské studium teologie, ani jste zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!  
 Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů ( ZDE ) v ČR zaveden roku 
1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím 
období, v letech 1990–1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr. – ZDE ), v 
tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní 
program“. Nový zákon umožňoval, aby absolventi předchozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za 
jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě jste Vy, pane 
Halíku, obratně využil v roce 2006, když jste rektora Prof. Hampla opovážlivě požádal o vydání osvědčení k 
užívání titulu Th.D. za jménem. Přitom, jak jste sám později v mediích uvedl, jste se profesorovi Hamplovi 
nerozpakoval bezostyšně předložit svou pochybnou nostrifikační doložku č.j. 16413/92, která Vám byla 
protizákonně udělena na MŠMT v roce 1992, čímž jste tehdejšího rektora prof.Hampla oklamal. V tomto 
osvědčení použil prof.Hampl 10.odst. §99 Zákona č.111/1998 Sb., který doslova praví: „(10) Absolventi 
postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul „doktor“, 
mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph.D.“, v oblasti teologie zkratkou 
„Th.D.“. Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká 
škola.“  
 Závažný právní problém spočívá v tom, že na Vás, pane Halíku, se tento paragraf nevztahuje a je proto 
nepoužitelný! Vy totiž nejste absolventem žádného postgraduálního studia, jak daný paragraf vyžaduje. Z 
doktorského studia, které jste započal na Papežské Lateránské universitě v Římě jste byl vyloučen, a rektor 
Ignacy Dec, jehož podpis se nalézá na Vašem diplomu docenta praktické teologie z Wroclavi, písemně potvrdil 
v roce 1996, že jste tam neabsolvoval žádný postgraduální kurs ve smyslu příslušné Apoštolské konstituce, ani 
jste tam nebyl promován do hodnosti doktora teologie. Předložením falešné doložky č.16413/92-30 jste se 
dopustil nejen závažného podvodu proti vrcholnému představiteli university, ale tento Váš postup je možno 
charakterizovat i jako flagrantní porušení vědecké etiky. Zvláště odsouzeníhodné je to, že jste se tohoto 
nepřípustného jednání vůči universitě dopustil i jako kněz katolické církve a představený Akademické farnosti u 
Nejsvětějšího Salvátora!  
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 V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Vám podařilo získat čtyři akademické 
hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze, 3) docenta praktické teologie ve 
Wroclawi a nakonec i Hamplovým osvědčením 4) doktora teologie Th.D. – a to na základě pouhé jediné práce, 
obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do 
akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu.  
 Ve svém vlastním životopise uvádíte pouhé tři odborné publikace:  
 Diplomová, rigorózní a habilitační práce  
 Společenskokritický význam utopických a profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního 
myšlení. (Diplomová práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1971.  
 Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení. (Rigorózní práce.) Praha, 
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.  
 Katolická kultura a česká společnost po 2. vatikánském koncilu. (Habilitační práce.) Praha, Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd 1992.  
 Přitom Vaši úspěšně obhájenou licenciátskou práci na Papežské Lateránské universitě v Římě „Víra a 
kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“, pomocí níž jste machinacemi 
získal čtyři různé tituly, překvapivě, a možná, že spíše z Vaší strany účelově, zde nikde nenalézáme (!) Vznáším 
otázku, kde je oněch Vašich dalších 11 vědeckých statí, které jste údajně předložil při habilitaci ve Wroclawi?  
 Vy, pane Halíku, fakticky vlastníte oprávněně pouze jediný teologický titul ThLic. Ovšem dle mého 
názoru i v tomto případě jste k němu dospěl nikoliv regulérním, ale anomálním způsobem. Regulérní studenti 
Papežské Lateránské university jsou nuceni studovat minimálně tři roky, aby zde mohli tento titul získat. Vy jste 
jej zde dosáhl za pouhé tři měsíce! Obratně jste využil toho, že na této universitě tehdy působili Vaši čeští 
příznivci Mons.prof.Karel Skalický a Mons.Karel Vrána, kterým jste předložil potvrzení o svém teologickém 
vzdělání na úrovni bakaláře, které jste získal od kardinála Františka Tomáška. Svou licenciátskou práci, kterou 
regulérní studenti zde obhajují zpravidla v italštině, jste předložil v češtině, a i v češtině Vám zde bylo umožněno 
ji obhájit! Není divu, že dodnes bývalí řádní absolventi této římské papežské university na tento fakt se 
znepokojením poukazují.  
 Dle mého soudu i ostatní Vaše universitní jmenování zatížena jistou anomálií. Při Vaší habilitaci v roce 
1992 Vám byla prominuta Fakultou sociálních věd skutečnost, že nevlastníte akademicko-vědecký titul 
doktora. Tehdejší zákon to umožňoval. Nerozumím tomu, že navzdory tomuto nedostatku jste mohl být posléze 
jmenován dokonce profesorem. Neznám žádného jiného profesora Karlovy univerzity, kterému by chyběl při 
jeho jmenování oprávněný vědecký doktorát v oboru.  
 Nikde jsem nenalezl Vaši odpovídající disertaci ze sociologie! Vy proto zaujímáte, z pro mne 
nepochopitelných důvodů, anomální výsadní postavení ve společnosti našich řádných universitních profesorů.  
 Ve svém otevřeném dopise redakci Parlamentních listů zmiňujete též universitní komisi, která v roce 
1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.Wilhelma měla projednávat „nařčení z akademického podvodu“ od 
tehdejšího děkana KTF profesora Wolfa. Není mi známo, jaké doklady jste této komisi na svou obhajobu 
předložil, ani co se ve skutečnosti projednávalo. Chovám silné podezření, že mezi nimi byla i Vaše pochybná 
doložka 16413/92 k nostrifikaci. Do celé záležitosti se tehdy významně zapojil i kardinál M.Vlk, který 
prof.Václavu Wolfovi, jenž na Vaše nesrovnalosti tehdy upozornil, posléze dokonce odňal kanonickou misi, čímž 
tohoto významného teologa, a mezi studentstvem oblíbeného učitele, brutálním způsobem navždy zbavil 
možnosti pedagogicky na universitě v oboru teologie působit. Osobně se domnívám, že právě intervence 
kardinála Vlka ve Váš prospěch byla hlavním impulsem pro závěrečné rozhodnutí universitní komise. Je ke cti 
university, že po uvolnění prof.V.Wolfa z Katolické teologické fakulty mu poskytla zaměstnání v oblasti mimo 
dosah vlivu kardinála Vlka.  
 V roce 2018 se mi podařilo při osobním setkání informovat bývalého rektora profesora Wilhelma o mých 
vlastních poznatcích, týkajících se Vašich podvodných způsobů při získávání akademických titulů. Mohu Vás 
ubezpečit, že profesor Wilhelm nad tím projevil neskrývané zděšení. To u mne vyvolalo oprávněné pochybnosti 
o tom, zda tehdy universitní komise „starému nařčení prof.Wolfa“ věnovala opravdu náležitou a hlavně 
nezaujatou pozornost.  
 V nedávné době jste se nevybíravým způsobem obořil dokonce i na svého bývalého učitele 
Mons.prof.Piťhu v souvislosti s jeho vynikajícím kázáním o morálním nebezpečí Istanbulské úmluvy pro celý náš 
národ v katedrále na svátek sv.Václava. Jistou satisfakcí se pro mne dnes stala skutečnost, že se Vám konečně 
dostalo oficiálního církevního napomenutí, o které jsem před časem kolínského arcibiskupa Joachima kardinála 
Meisnera naléhavě žádal.  
 Na druhé straně zůstaly marné všechny mé pokusy přimět Karlovu universitu k tomu, aby Vám bylo 
taktně naznačeno přestat užívat Váš dubiózní titul Th.D. Ubezpečuji Vás, že nic jiného jsem nikdy nepožadoval. 
Jsem také skálopevně přesvědčen o tom, že kdyby měl dnes možnost v naší současné velmi změněné době 
vyjádřit se k Vašim akademickým podvodům Mistr Jan Hus, a to z titulu jak rektora university, tak i 
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reformátorského kazatele, jistě by je musel vehementně odsoudit. Monsignore Halíku, jako duchovnímu by Vám 
nezbývalo, než se ve skrytu Vaší kněžské duše těšit farizejskou útěchou, že Husovo učení o neplatnosti svátostí 
vysluhovaných nehodným knězem bylo kostnickým koncilem zamítnuto.  
 Na tiskové konferenci v souvislosti s udělením Templetonovy ceny jste se Vy, Monsignore Halíku, 
opovážil licoměrně odvolávat na sv.Augustina, že jsou to právě tři cesty, jež vedou k Bohu: pokora, pokora a 
zase pokora. Ve Vašem případě to však naopak právě byla nezřízená a dravě bažící žádostivost po slávě a 
postech, která Vás dovedla k tomu, že jste se dokonce uchyloval k akademickým podvodům.  
 Otakar Jelínek  
   
  
 
URL| http://almanach.cz/2019/01/o-jelinek-v-otevrenem-dopise-halikovi-akademicky-podvodniku/ 
 

Vyhrál Ekonomickou olympiádu. Řešil sazby s viceguvernérem ČNB 
26.1.2019    roklen24.cz    str. 00    Rozhovory, Homepage 

    Jaroslav Průcha         

Pracovní příležitosti nebo umístění mezi "20 pod 20" magazínu Euro a nálepka "Kluk z časopisu". I to získal 
Jakub Groman, který dvakrát vyhrál Ekonomickou olympiádu. Bývalý student Gymnázia Mikuláše Koperníka v 
Bílovci v rozhovoru pro server Roklen24 mluví o svých oblíbených ekonomech, knihách a médiích. Ale i o 
debatě s bývalým viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem o úrokových sazbách. 
 
Pracovní příležitosti nebo umístění mezi "20 pod 20" magazínu Euro a nálepka "Kluk z časopisu". I to získal 
Jakub Groman, který dvakrát vyhrál Ekonomickou olympiádu. Bývalý student Gymnázia Mikuláše Koperníka v 
Bílovci v rozhovoru pro server Roklen24 mluví o svých oblíbených ekonomech, knihách a médiích. Ale i o 
debatě s bývalým viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem o úrokových sazbách. 
  
Ekonomickou olympiádu jste vyhrál dvakrát za sebou. Co vám soutěž dala?  
  
Dalo by se říci, že hlavně pracovní příležitosti. Poprvé to vedlo k tomu, že jsem získal stáž ve finančně 
poradenské společnosti, protože kamarád, kterým tam pracuje, si všiml postu olympiády na facebooku, tak mi 
napsal a já jsem milerád jeho nabídku přijal. Později jsem se díky tomu vítězství dostal i do firmy Deloitte, čehož 
si vážím ještě více. A když se mi v průběhu té práce podařilo vyhrát i podruhé, vyneslo mě to mezi "20 pod 20" 
magazínu Euro. Bylo potom příjemné slyšet, že o mně šéfka Deloitte mluví jako o "Klukovi z časopisu". Ale to 
jsou jen takové chvilkové radosti. Co mi to dalo ale důležitějšího - že mě to utvrdilo v tom, že má cenu se 
věnovat něčemu, co mě baví, jakkoliv mě od toho může okolí odrazovat.  
  
Pamatujete si, jestli Vám nějaká otázka přišla, uvízla v paměti třeba tím, že vás něco naučila?  
  
To asi úplně ne. Spíše mi uvízla v hlavě otázka, kterou zkoušeli zrovna někoho jiného, když jsem se já 
připravoval. Ptali se, proč je na tom Venezuela hospodářsky tak špatně, a ten soutěžící viděl problémy v 
přírodních katastrofách, zatímco celá porota se ho nenápadně snažila dostat k regulacím, ale nepodařilo se jim 
to. Muselo to pro něj být dost nepříjemné.  
  
Jak jste se cítil při ústní části olympiády, když jste musel reagovat na otázky viceguvernéra ČNB Mojmíra 
Hampla?  
  
Určitě trochu nervózní jsem byl, ale spíše jsem měl radost, že jsem se dostal tak daleko, v obou případech. A 
tady bych vlastně tímto mohl odpovědět na předchozí otázku, co mi uvízlo v paměti, byť to byla spíš odpověď 
než otázka. Ptali se mě, tuším, na zvyšování sazeb, které jsem "posvětil", načež Mojmír Hampl odpověděl, že 
jim lidé nadávali, když zvýšili sazby. Což je takový problém ekonomie. Geologovi nikdo neřekne, že vyvřeliny 
jsou blbost a že se celý ten nápad má opustit. Ale tím, že se všichni podílejí na chodu ekonomiky, tak si myslí, 
že jsou na ekonomii experti. A potom, samozřejmě, chuť sdílet svůj názor na internetu je nepřímo úměrná tomu, 
jak moc problematice daný člověk rozumí. 
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Loni na podzim jste začal na studovat na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy (IES), proč jste se rozhodl nastoupit právě tam?  
  
Protože pokud nechci obecnou matematiku (což určitě nechci), tak je to nejlepší tuzemská příprava na další 
studium ekonomie. Byť to třeba zatím nedokážu tolik ocenit.  
  
A jak si užíváte první kurzy pověstné matematiky?  
  
No, neužívám. Ale předpokládám, že pokud není matematika moje silná stránka, tak pokud přežiji ty čtyři 
semestry, tak se tím pádem zlepším v tom, co opravdu potřebuji, takže snad se na to zpětně budu dívat jako na 
užitečné, když už ne užívání hodné.  
  
Co Vám dal první semestr na vysoké škole?  
  
Hlavně spoustu kamarádů, ale taky konečně můžu posoudit rozdíly mezi střední a vysokou školou, což je fajn. A 
vlastně ještě než jsem vůbec začal studovat, jsem dostal příležitost pomoct s výzkumem, což se mi moc líbilo, 
vzhledem k tomu, že to je jedna z mých potenciálních kariérních drah. A taky jsem se naučil, že o starší 
přátelství se musí aktivně pečovat, že jsem se těmi osmi lety na gymplu nechal rozmazlit.  
  
Zvládli byste ekonomickou olympiádu pro střední školy? Zkuste test  
  
Jak hodnotíte úroveň výuky na vysoké škole? Jste spokojen?  
  
Byť samozřejmě ne naprosto všichni vyučující jsou stoprocentně profesorský materiál, v podstatě si nemůžu 
stěžovat. Ale poměrně rychle jsem zjistil, že není moc efektivní chodit na přednášky, protože ten styl výuky není 
úplně pro mě, takže výuku samotnou mi asi nepřísluší hodnotit. Ale jinak samozřejmě, některé předměty jsou 
zábavnější, některé méně. 
  
Je poměrně časté, že po vystudování bakalářského programu na IES odchází studenti na magisterský program 
do zahraničí. Přemýšlíte o něčem podobném?  
  
Určitě nad tím přemýšlím, ale asi si nebudu moct moc vymýšlet, protože nejsem úplně studijní typ. Mám 
problém sedět déle u věcí, které mě nebaví a u kterých necítím, že by mi něco dávaly. A taky se moc rád učím 
nové věci (learn), ale nerad se je učím (study), takže můj průměr podle toho asi bude i vypadat. A pak je taky i 
finanční stránka, která částečně souvisí i s tím průměrem. Ale na to je zatím ještě čas.  
 
A případně jaký magisterských obor by vás lákal?  
  
To se asi bude hodně odvíjet od toho, jak moc budu k čemu tíhnout v průběhu studia, což se zatím pořád mění. 
Zajímám se o finance, ale třeba i behaviorální ekonomii nebo vzdělávání. Ve výsledku to asi bude jen obecná 
ekonomie a navolím si předměty tak, aby mi vyhovovaly.  
  
Můžete prozradit nějaké Vaše oblíbené knížky o ekonomii?  
  
Freakonomics, skvělá kniha o využití znalostí ekonomů mimo ekonomii. The Armchair Economist byl skvělý 
úvod do ekonomie. The Intelligent Investor je zase skvělá všeobjímající kniha světa investování.  
  
Která ekonomická média sledujete?  
  
The Economist, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, WSJ, HN, nově dávám šanci Roklenu :-)  
  
Máte nějakého oblíbeného ekonoma – českého či zahraničního?  
  
Steven Levitt, autor knih série Freakonomics. Jak jsem již zmínil dříve, píše o tom, kde všude a jak se dá 
postupovat v řešení problémů, od podvádějících učitelů až po mapování situace drogových dealerů. Většina lidí 
si myslí, že ekonomie je jen o makroekonomii nebo účetnictví, ale právě Levitt je pro mě ztělesněním toho, že to 
není pravda.  
 



 
 

Plné znění zpráv  630 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Ekonomická olympiáda (EO) je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena 
studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k 
dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci 
Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a 
České národní banky (ČNB). 
  
 
Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku (celkem jí prošlo 
přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V letošním roce bude rozšířena také do Maďarska, 
UK a dalších zemí. 
 
URL| http://roklen24.cz/a/SAVuB 
 

Zpravodajství v televizi Barrandov 
27.1.2019    ČT 24    str. 08    22:05 Newsroom ČT24 

             

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Deset minut s jednou jedinou moderátorkou, bez reportérů, respondentů nebo obrázků. Přesně tak teď vypadá 
zpravodajství v televizi Barrandov. Tam se skoro po půl roce znovu vrátil pořad Naše zprávy. Podle některých 
komentátorů zkrátka proto, aby médium nemělo problémy s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. S jejich 
návratem nastala i poměrně výjimečná věc. Novou relaci totiž neuvádí majitel televize. 
 
Daniela VLČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Těsně před půlnocí a předtočené. Tak se na Barrandov vrátila zpravodajská relace Naše zprávy. Ty stanice 
naposledy vysílala na konci července. Zrušení zpráv loni v létě ale televizi přivodilo problémy. Velká vysílací 
rada začala zkoumat, zda Barrandov plní podmínky licence. Podle ní totiž zpravodajství vysílat musí. Místo toho 
se v programu objevil pořad Moje zprávy, moderovaný majitelem televize Jaromírem Soukupem. Podle rady ale 
do žánru zpravodajství nepatří. Rada proto televizi Barrandov vyzvala, aby začala plnit podmínky licence. 
 
Ondřej FÉR, šéfredaktor, Marketing & Media 
-------------------- 
Je to jenom pokus uspokojit Radu a vyhnout se nějakým 
dalším krokům z její strany. 
 
Daniela VLČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
To ale Barrandov odmítá. 
 
Daniel KÖPPL, generální ředitel Empresa Media 
-------------------- 
Nasazení Našich zpráv je součástí dlouhodobého plánu, který jsme v TV Barrandov měli a vychází ze 
zvýšeného zájmu diváků o naše zpravodajské a publicistické pořady. 
 
Daniela VLČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Moje zprávy s Jaromírem Soukupem ale z programu Barrandova úplně nezmizely. A pořad si zachoval i začátek 
po osmé hodině večerní, tedy v hlavní vysílací čas. Naopak obnovenou relaci Naše zprávy přenechal Soukup 
jiné moderátorce, tou je Alexandra Mynářová, která zprávy na Barrandově už dříve četla. Po jejich zrušení 
manželka hradního kancléře Vratislava Mynáře prováděla po Pražském hradě. Na YouTube totiž natáčela videa 
právě ze sídla prezidenta. 
 
Leoš KYŠA, publicista 
-------------------- 
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Není to novinářka, je to mluvící hlava. Takže v podstatě ty zprávy mohl číst i její manžel. Je to úplně jedno. 
 
Daniela VLČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A odborníci se pozastavují i nad podobou Našich zpráv. V 10minutovém pořadu mluví jen sama moderátorka. U 
zpráv chybí ilustrační záběry i reportáže. 
 
Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, děkanka Fakulty sociálních věd UK 
-------------------- 
Vydržet 10 minut čteného zpravodajství bez jakéhokoli obrazového 
doprovodu, to už je něco, co v dnešní audiovizuální tvorbě nenajdete. 
 
Daniel KÖPPL, generální ředitel Empresa Media 
-------------------- 
Jsme chtěli vyjít vstříc divákům, kteří hledají alternativu ke konzervativnímu zpravodajství České televize. 
 
Daniela VLČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Jestli relace uspokojí i radu, zatím není jasné. Podle licence totiž musí televize uvádět zpravodajství každý den 
několikrát. Naše zprávy ale běží jen jednou denně a o víkendu chybí úplně. 
 
Ivan KREJČÍ, předseda, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
-------------------- 
My se na to podíváme a pak budeme k tomu zaujímat stanovisko. 
 
Daniela VLČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A tenhle týden přinesl ještě jednu změnu. Jaromír Soukup ohlásil zrušení některých politických diskusních 
pořadů. On sám ale podle svých slov na obrazovkách zůstane. A dál se bude vysílat i jeho pravidelné povídání 
s prezidentem Milošem Zemanem. Daniela Vlčková, Česká televize. 
 

Propagace vlastního hnutí, nesmysly i útoky na konkurenci. Týden jsme 
sledovali zprávy Jaromíra Soukupa 

27.1.2019    denikn.cz    str. 00     
    Jakub Zelenka, Jan Tvrdoň, Barbora Janáková         

Celý týden jsme den po dni sledovali, jak Jaromír Soukup v nové roli politika využívá jeden ze svých pořadů v 
celostátní TV Barrandov. Hned druhý den porušil slib, že o hnutí List nebude hovořit. V pořadu také kritizoval 
politické konkurenty či Českou televizi, divákům sdělil i řadu zavádějících informací. 
 
Ředitel televize Barrandov po angažmá v roli náměstka ministryně školství ve vládě Mirka Topolánka a 
neúspěšné kandidatuře do eurovoleb za Demokratickou stranu zelených oznámil, že zakládá hnutí List Jaromíra 
Soukupa. 
 
Jde tak o novou situaci, kdy ředitel celoplošné televize, který osobně moderuje jak pořady tvářící se jako 
zpravodajské, tak i politické debaty, chce oslovovat voliče vlastním politickým projektem. V naší analýze jsme se 
proto od 17. do 23. ledna zaměřili na pořad Moje zprávy, ve kterém Soukup vznik hnutí ohlásil. 
 
Majitel TV Barrandov na zaslané otázky k podobě svého pořadu ani k propagaci svého hnutí v něm nereagoval. 
Čtvrtek 
 
Hned první den po Soukupově ohlášeném vstupu do politiky se moderátor a lídr nově vznikajícího hnutí tedy 
zavázal, že v pořadu Moje zprávy už své hnutí propagovat nebude. 
Mediální magnát Jaromír Soukup (vlevo) a prezidentův poradce Martin Nejedlý před druhou inaugurací 
prezidenta Miloše Zemana 8. března 2018 ve Vladislavském sále Pražského hradu. Foto: ČTK 
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Přečtěte si také 
Soukup zakládá novou politickou stranu. Má už jméno, web i facebookové stránky 
 
„A slibuji, že v Mých zprávách už nebudeme o Listu hovořit. Ale myslím si, že dnes to zase velký prohřešek 
nebyl, protože to přeci jen byla možná jedna z top deseti událostí včerejška, tak jsem se o ní zmínil. A teď už 
pojďme k ostatním zprávám a slibuji, že s tím Listem Jaromíra Soukupa už vás moc zdržovat nebudu. Ani 
příště, ani popříště.“ 
Pátek 
 
Slib porušil hned následující den. „A ačkoli přiznávám, že pár bouří, především těch mediálních, jsem jaksi 
způsobil i já sám svým oznámením o založení politického hnutí, tak myslím si, že jsme všichni tak nějak rádi, že 
je před námi víkend,“ nechal se slyšet politik a zároveň moderátor. 
 
„Milí novináři, věřte mi, že se všechno, co je potřeba vědět, dozvíte a volat mi nemusíte. Avšak zkusíme to 
tentokrát po mém, ne po vašem. Budu vám informace postupně dávkovat v mých pořadech a na mých 
sociálních sítích. Pokud po tom opravdu tak toužebně prahnete, jistě si na to vyčleníte svůj drahocenný čas, 
který trávíte v kavárnách se sójovým lattéčkem a na home officu,“ uzavřel Soukup. 
Moje zprávy. Zdroj: Reprofoto TV Barrandov 
Sobota 
 
„Vítám vás u mých sobotních zpráv. A hned na úvod mám jedno takové malé výročí. Právě 19. ledna 1983 se 
totiž podíval do vesmíru první šimpanz, který se jmenoval Ham.“ Touto informací uvítal Soukup diváky zpráv v 
sobotu. 
 
Nebyla pravdivá. Ve skutečnosti ve zmíněný den šimpanz Ham zemřel, do vesmíru se podíval již na konci ledna 
1961. Podobné chyby se v pořadu vyskytují častěji. O pár dní později, 22. ledna, během tirády vůči Pavlu 
Teličkovi Soukup uvedl, že europoslanec v minulosti působil jako „první náměstek ve vládě Jana Kavana“. 
Taková vláda v České republice pochopitelně nikdy nepůsobila, Telička v minulosti zastával post Kavanova 
náměstka na ministerstvu zahraničí v kabinetu Miloše Zemana. Byť jde svým způsobem o marginální omyly, 
naznačují, že pořadu chybí často alespoň základní kontrola faktů, které moderátor řekne. 
 
Bez zajímavosti není to, že se podobné chyby často opakují v pořadu, kde až tolik faktických tvrzení nepadá. 
Moje zprávy v tento den trvaly zhruba 19 minut a padlo v nich bezmála 20 faktických tvrzení. Pro srovnání – 
Televizní noviny na Nově ve stejný den trvaly zhruba dvakrát tak dlouho a šlo v nich napočítat téměř 90 výroků, 
které se zakládají na faktech. 
 
Soukup při prezentaci jedné ze zpráv použil netradiční uvedení: „A nyní zpráva z kategorie, kterou máme 
všichni rádi. A to především proto, že nám potvrzuje to, co si myslíme.“ 
Neděle 
 
Svému slibu, že nebude o svém novém hnutí v pořadu mluvit, ředitel Barrandova nedostál ani v neděli. Druhý 
víkendový den se například divákům svěřil, že vyrazil na lyže. Kvalita nápojů je podle něj stabilní a zima 
vydařená. 
 
A pokračoval. „A víte, co mě překvapilo? Kolik povzbudivých slov jsem si vyslechl na vleku a v hospodě. Musím 
říci, že když jsem si vymýšlel to své hnutí List Jaromíra Soukupa, tak jsem vůbec nečekal, že to bude mít takový 
ohlas. Nebo, tak doufal jsem. Ale má,“ uvedl. 
 
„Děkuji taky za spoustu nápadů, a kdybych vám měl říci, co vás zaujalo nejvíce, tak je to jednoznačně bod, který 
podporuje stíhání všech politiků za to, že nám svými blbými rozhodnutími zdražují život. A já slibuji, že teď po 
zprávách si sednu k počítači a budu odpovídat,“ dodal Soukup. 
 
Během pořadu se k novému hnutí vrátil ještě jednou, a to konkrétně ve zprávě o neplatičích alimentů. „Takže 
stát svou laxností přivede nejdřív ty lidi do průšvihu a pak se začne vymlouvat. To je neuvěřitelný. A taky docela 
dobrej bod do mýho listu věcí, který je potřeba udělat. Já si to tam dopíšu.“ 
Pondělí 
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Den České televize. ČT1 odvysílala v neděli v pořadu 168 hodin reportáž „Dluhy Jaromíra Soukupa“. Soukup v 
reakci na to obvinil ČT z nekompetentnosti, zaujatosti a dalších věcí. Jmenovitě si vyřizoval účty s moderátorkou 
Norou Fridrichovou, ředitelem televize Petrem Dvořákem, analytikem ČT Kamilem Švecem a moderátorem 
pořadu Newsroom Lubošem Rosím. 
 
Jde o poměrně tradiční obrázek. Již dříve se do veřejného povědomí dostaly Soukupovy verbální útoky vůči 
některým zaměstnancům České televize. 
 
Během sledovaného týdne mluvil o Fridrichové čtrnáctkrát, o Rosím a Švecovi sedmkrát. Majitel TV Barrandov 
dříve věnoval jeden ze svých dalších pořadů – Kauzy Jaromíra Soukupa – útokům na Českou televizi. Ta v té 
době věnovala část své komunikace vyvracení jednotlivých obvinění a veřejně se také nechala slyšet, že na 
ředitele TV Barrandov podává trestní oznámení. 
Úterý 
 
Německo a Francie spolu postupně zruší Evropskou unii. Tuhle informaci mohl divák získat, pokud se na zprávy 
Jaromíra Soukupa podíval v úterý. Moderátor divákům oznámil, že to nikdo takto naplno říct nemůže, ale půjde 
o jednu ze zpráv „já jsem vám to říkal“. To je poměrně tradiční formulační obrat, který se v pořadu vyskytuje 
téměř denně. 
Německý kancléř Konrad Adenauer a francouzský prezident Charles de Gaulle se před šestapadesáti lety po 
podepsání smlouvy o přátelství symbolicky objali. Foto: ČTK/KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS 
Přečtěte si také 
Francie a Německo zesilují své objetí. Máme se toho bát? 
 
Zpráva je zajímavá tím, že Soukup predikuje budoucí vývoj bez jakéhokoli zdroje, jen na základě vlastního 
názoru. 
Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová podepisují novou 
dvoustrannou smlouvu o spolupráci a integraci, nazvanou Smlouva z Cách. 22. ledna 2019, Foto: Wolfgang 
Rattay, Reuters 
Přečtěte si také 
Německo-francouzský superstát nevzniká. Co je a co není ve smlouvě z Cách 
 
Ve stejném pořadu se věnoval Francii více. Vzkázal Francouzům, aby „nám už konečně přestali říkat 
postkomunistická země“. Je to podle jeho názoru trapné, Francie by podle něj mohla být nazývána 
„postkoloniální a postfašistickou“ zemí. Výpad proti Francii pokračoval tím, že doplácíme údajně na „debilní 
politiku kolonií“, což bylo doloženo tím, že většina migrantů, co do Evropy z Afriky proudí, pochází ze zemí, 
které v minulosti byly francouzskými koloniemi. 
 
Pokud se podíváme na statistiky uprchlíků za loňský rok, skutečně přes Středozemní moře proudí lidé například 
z Mali, Pobřeží slonoviny i dalších zemí, které v minulosti byly francouzskými koloniemi. Kromě nich ale 
přicházejí také Iráčané, Syřané nebo Afghánci. 
 
Data z roku 2017 ukazují, že mezi nejčastěji příchozími uprchlíky do Evropy jsou například Bangladéšané nebo 
Eritrejci, kteří nemají s Francií společného nic. Na prvním místě jsou Nigerijci, tedy občané bývalé britské 
kolonie. Soukupova argumentace je tedy značně zavádějící. Jde opět o obecnější rys, který se v pořadu 
objevuje. 
Středa 
 
Poslední den v prvním týdnu Soukupovy obnovené politické kariéry začal vymezením vůči ODS. A to v pásmu 
pojmenovaném „R. I. P. ODS“. Strana totiž oznámila, že její zástupci již nebudou do Soukupových pořadů 
chodit. Zdůvodnila to tím, že jde nově o politického konkurenta. 
 
„Oni si vždycky úplně všichni unisono myslí, že já jsem tu pro ně a mám bejt vděčnej za to, že oni ke mně do 
těch pořadů přijdou, poněvadž oni dělají službu mně. A já si myslím, že dělám službu jim, když jim dávám 
prostor, aby ty svoje názory, co by se mělo udělat a tak, mohli říkat vám lidem, abyste jim třeba uvěřili a pak jim 
to tam hodili, poněvadž oni kandidujou, a já nikam nekandiduju. Já jenom vlastním televizi,“ vypořádal se 
Soukup s výtkou ODS. 
Jaromír Soukup. Foto: TV Barrandov 
Přečtěte si také 
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Konkurence se nebojíme, ale Soukup by měl přestat moderovat, aby to bylo fér, říkají jeho častí hosté 
 
Ředitel TV Barrandov ve svých pořadech skutečně dává politikům prostor. Kromě Týdne s prezidentem jde 
třeba o Duel Jaromíra Soukupa, Arénu Jaromíra Soukupa a další. V Duelu a Aréně dominuje počtem účastí 
předseda hnutí SPD Tomio Okamura. 
Okamura (SPD)  44 
Faltýnek (ANO)  17 
Babiš (ANO)  15 
Vondráček (ANO)  13 
Udženija (ODS)  10 
Bartoš (Piráti)  10 
Jurečka (KDU-ČSL)  10 
Skopeček (ODS)  9 
Pospíšil (TOP 09)  9 
Hamáček (ČSSD)  8 
 
Politici s nejvyšším počtem účastí v pořadech TV Barrandov od jejich vzniku (Aréna a Duel Jaromíra Soukupa). 
Jaromír Soukup oznámil v pořadu Moje zprávy, že politické debaty s výjimkou Týdne s prezidentem ruší. „Dva 
roky tady těmhletěm cintalům, slintalům, pardon, pytlíkům, teda politikům, tradičním politikům umožňuju, aby je 
týdně vidělo téměř dva miliony diváků, tedy potenciálních voličů (…) Od pondělí ruším všechny diskusní pořady, 
které vám, divákům, už vůbec nic nedávají a to jsou třeba takový ty velký politický debaty, Aréna Jaromíra 
Soukupa, který jste si možná, stejně jako já, až na výjimky, vyhodnotili jako bohapustý tlachání, jako tlachání.“ 
 
Soukup se ve středečním pořadu dostal i k některým zprávám. Informoval například o chybě policejního 
operátora, který poslal záchranáře do špatné obce a kvůli které zemřel člověk. Zmínil také, že Česko zaplatilo 
300 milionů korun za misionáře drženého v Súdánu. 
V pořadu absentují základní žurnalistické normy a hodnoty, říká odborník 
 
Pořad Moje zprávy, jehož je Soukup jediným moderátorem, řešila loni v listopadu Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Na základě toho televizi upozornila, že porušila podmínky licence, protože nevysílala 
zpravodajství. 
 
„V uvedeném období byl do vysílání jednou denně nasazen pořad, jehož název sice zněl Moje zprávy, ale za 
zpravodajský formát ho nelze považovat, protože primárně neinformuje, nepodává zprávy, to jest faktografické 
informace o aktuálních událostech,“ stojí v zápise z jednání. 
 
Podle vysílací rady je to zřejmé z obsahu prezentovaných sdělení, jejich subjektivního zpracování, neoddělování 
informací od názorů a komentářů či z neaktuálnosti témat. Právě to podle rady popírá princip denního 
zpravodajského přehledu, který „je výslovně uveden v licenčních podmínkách“. 
Jaromír Soukup má k dispozici silnou zbraň proti svým politickým protivníkům. A neváhá ji použít. Foto: Youtube 
Přečtěte si také 
Kolik Barrandovů máš, tolikrát… Politik Soukup by měl přestat ve svých televizích dělat politiku. Jenže ho k 
tomu prakticky nelze přinutit 
 
Na tom se shodují i odborníci, které Deník N oslovil. Jako zásadní argument, proč Soukupův pořad není 
zpravodajství, je podle Tomáše Trampoty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy editorská politika 
redakce. 
 
„V podstatě tam absentují základní žurnalistické normy a hodnoty. A to i při zohlednění skutečnosti, že jsou 
různé typy žurnalistiky a zpravodajství a jsou i různé míry subjektivity,“ popsal Trampota. Například jižní Evropa 
má podle jeho slov výrazně subjektivnější zprávy, přesto v nich ale nechybí základní profesní normy. 
 
Výběr témat či událostí a jejich následné zpracování a prezentace podle Trampoty u Soukupa nenasvědčují 
zájmu informovat. „Je to subjektivizováno v takové míře, kdy jde někdy více o fikci než o faktický žánr,“ doplnil. 
 
Moje zprávy nejsou zpravodajským pořadem ani podle mediálního experta Filipa Rožánka. „Jde o osobní názory 
moderátora neoddělené od faktických sdělení, je to tedy žánr publicistiky. Už samotný název oznamuje, že to je 
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pohled na svět optikou průvodce pořadu,“ popisuje Rožánek s tím, že zpravodajství je z definice i ze zákona od 
komentářů oddělené. 
 
„Proto se ostatně i vysílací rada usnesla, že Moje zprávy nenaplňují licenční podmínku o vysílání zpravodajství. 
Naopak Naše zprávy, které Barrandov zařadil od tohoto týdne, už definici podle mě splňují,“ dodal. 
 
 
 
URL| https://denikn.cz/58241/propagace-vlastniho-hnuti-nesmysly-i-utoky-na-konkurenci-tyden-jsme-sledovali-
zpravy-jaromira-soukupa/?ref=list 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
denikn.cz 
 

„Kdekoli zavlaje ruská vlajka, ať vlaje navěky!“ Co brání uzavření rusko-
japonské mírové smlouvy 

27.1.2019    denikn.cz    str. 00     
    Michael Romancov         

Analýza Michaela Romancova: Až bezmála tři čtvrtě století od skončení II. světové války začalo Rusko a 
Japonsko jednat o mírové smlouvě. Obě strany mají na jejím uzavření zájem, ale to je zatím asi vše, na čem se 
opravdu jsou schopny shodnout. Co tedy stojí dohodě v cestě? 
 
Předsevzetí uzavřít už konečně mírovou smlouvu vyplynulo z loňských jednání ruského prezidenta Vladimira 
Putina s premiérem Šinzó Abem na summitech ASEAN v Singapuru a G20 v Buenos Aires. Putin v Singapuru 
oznámil, že navrhuje podepsat ji do konce roku, a to bez jakýchkoliv předběžných podmínek. To by podle jeho 
názoru umožnilo, aby obě země začaly řešit všechny sporné otázky jako přátelé. 
Tokio však předběžné podmínky má. Po celou dobu zastává názor, že některé teritoriální změny, k nimž po II. 
světové válce v regionu došlo, nemají oporu v mezinárodním právu. Japonci nezpochybňují ztrátu Tchaj-wanu, 
Koreje, jižního Sachalinu či celé řady tichomořských ostrovů. 
Tvrdí však, že sovětská okupace čtyř jižních Kurilských ostrovů, tedy Kunaširu, Iturupu, Šikotanu a Habomai, 
neodpovídá podmínkám, které byly definovány smlouvou ze San Francisca. V té Japonsko v roce 1951 uzavřelo 
mír se Spojenci, Sovětský svaz a jeho tehdejší satelity, Polsko a Československo, ji však podepsat odmítly. 
Uděláme ústupek, teď jste na řadě vy 
Jelikož se pro japonského premiéra zjevně jedná o zásadní politické téma, odhodlala se jeho vláda učinit 
vstřícné kroky a Japonsko vyslovilo souhlas s jednáním na základě sovětsko-japonské deklarace z roku 1956, 
podle které by mohlo získat zpět pouze dva, tedy ne všechny čtyři nárokované ostrovy, které jsou ve hře. 
Zároveň také prohlásilo, že se vzdává až dosud požadované finanční kompenzace za jejich neoprávněné 
užívání. 
Japonci nejspíš doufali, že i ruská strana učiní nějaký ústupek, ale jednání na úrovni ministrů zahraničí v 
polovině ledna ukázala, že se tak zatím nestalo. Ministr Sergej Lavrov se nechal slyšet, že Rusko počítá s 
otevřenou a konstruktivní debatou, musí však vycházet z výsledků II. světové války, uznaných OSN, které se 
prý Japonsko poté, co bylo v prosinci 1956 přijato za člena, zavázalo respektovat. 
Kurilské ostrovy jsou podle něj integrální součástí Ruské federace, její suverenita nad nimi je naprostá a nebude 
předmětem jednání. Ruské stanovisko – jak řekl Lavrov – nelze považovat za předběžnou podmínku jednání či 
ultimativní požadavek, neboť je prý zjevné, že japonský postoj je v rozporu s Chartou OSN. 
Skutečnost, že letošní první rusko-japonské jednání o mírové smlouvě k ničemu nevedlo, není překvapivá. 
Stejně tak se nic zásadního nezměnilo ani po návštěvě premiéra Abeho v Moskvě 21. ledna. Abe se s Putinem 
setkává několikrát ročně a k mírové smlouvě, respektive sporu o Kurily, se dostanou pokaždé. 
Japonci si jsou dobře vědomi, do jakých problémů se Rusko dostalo po anexi Krymu a rozpoutání války na 
východě Ukrajiny a snaží se toho maximálně využít. Moskva by jistě ráda přilákala japonské investice, ale 
pečlivě zvažuje rizika, která by odstoupení sporných území mohlo přinést. Co všechno je v sázce? 
Tři důvody: prestiž, historie a zkušenost 
Pokud by se Rusko oněch čtyř ostrovů vzdalo, tak by se to vlastně vůbec neprojevilo na jeho rozloze, ani na 
jeho ekonomickém potenciálu. V Moskvě vědí, že Japonci jsou ochotni mohutně investovat a zakládat společné 
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podniky. Jejich silnější zapojení na ruském Dálném východě by vedle přímého hospodářského efektu, navíc 
bylo výhodné pro vyvažování stále silnějšího čínského ekonomického vlivu. 
Tokio rovněž předběžně přislíbilo, že na ostrovech nepovolí žádné vojenské aktivity, zejména pak americké, 
které by Rusko mohly ohrožovat. Na první pohled se tedy zdá, že výhody převažují. Proč se tedy nedohodnou? 
Za zmínku stojí minimálně tři důvody: prestiž, historie a zkušenost. Navzdory rozpadu SSSR Rusko zůstává i 
nadále – a to s obrovským náskokem – nejrozlehlejším státem. Tato skutečnost je autentickým zdrojem hrdosti 
a představa, že se Rusko vzdá jakékoli části svého území, je pro elity i běžné Rusy v podstatě nestravitelná. 
Málokterý výrok má v Rusku tak silně pozitivní resonanci jako slova připisovaná caru Mikulášovi I. „Kdekoli 
zavlaje ruská vlajka, ať vlaje navěky!“ a opuštění nějakého území jsou s nimi v přímém rozporu. V celé své 
historii tak Rusové dobrovolně učinili jen jednou, když roku 1867 prodali Aljašku Spojeným státům. Mnozí z nich 
to dodnes nesou velice těžko. 
Rusové se k pobřeží Tichého oceánu tedy na Dálný východ dostali již v 17. století, ale dlouhou dobu nedokázali 
získat to, co chtěli. V cestě jim stáli Číňané, vůči nimž se Rusko zvládlo úspěšně vymezit až na přelomu 50. a 
60. let 19. století poté, co Britové a Francouzi v tzv. Druhé opiové válce Číňany porazili a Rusko zvládlo prosadit 
své požadavky. 
Výsledkem byl zábor tzv. Vnějšího Mandžuska, zisk přístupu k Japonskému moři, na jehož pobřeží, v zátoce 
pojmenované – stejně jako v Konstantinopoli – Zlatý roh, založili v červnu 1860 přístav Vladivostok (v překladu 
„Vládni východu“). Jméno města zcela srozumitelně deklarovalo, podobně jako v případě Vladikavkazu, s jakými 
ambicemi Rusové přišli. 
Ztráta Port Arthuru a znovuzískaná prestiž 
V té době nikdo netušil, že právě tady o pětačtyřicet let později začne pomalá agónie ruského impéria, jež se 
stane první evropskou mocností, která v regulérní válce podlehne mocnosti asijské. Japonci mu tu v letech 1904 
až 1905 uštědřili krutou porážku, získali strategický přístav Port Arthur, jižní části ostrova Sachalin i nadvládu 
nad Koreou. 
Rusové, v tu dobu vlastně již Sověti, si sice na konci třicátých let, v pohraničních srážkách proti Japonci 
ovládanému loutkovému státu Mandžukuo, po vítězstvích u jezera Chasan (srpen 1938) a na řece Chalchyn 
(září 1939), reputaci napravili, ale pohana za porážku z roku 1905 byla odčiněna až sovětským vstupem do 
války proti Japonsku v srpnu 1945. 
Než se propracujeme k závěru II. světové války stojí za připomenutí, že SSSR, na rozdíl od Británie a 
Spojených států, s Japonskem začalo válčit až v okamžiku, kdy byly poraženy Německo a Itálie a válka v 
Evropě skončila. 
Tokio, inspirováno paktem Molotov-Ribbentrop, navrhlo Moskvě smlouvu o neútočení již na podzim 1940. Sověti 
však jeho uzavření podmínil teritoriálními kompenzacemi, ale Japonsko o odstoupení jižního Sachalinu či Kuril 
jednat nechtělo. 
V dubnu 1941 však pakt o neútočení, bez předběžných podmínek a tajných dodatků, podepsán byl. Obě strany 
se zavázaly, že se nebudou vojensky ohrožovat, vzájemně si garantovaly územní integritu a neutralitu v případě 
konfliktu se třetí stranou. Po celou dobu války v Evropě pak Moskva i Tokio pakt striktně dodržovaly, ale rok 
před vypršením platnosti Sověti Japoncům sdělili, že s odvoláním na příslušné články smlouvu vypovídají. 
Formulace, kterou tak Moskva učinila, stojí za ocitování: „Pakt o neútočení mezi Sovětským svazem a 
Japonskem byl uzavřen 13. dubna 1941, tedy před útokem Německa na SSSR a před začátkem války mezi 
Japonskem na straně jedné a Anglií a Spojenými státy na straně druhé. Od té doby se situace zásadně změnila. 
Německo zaútočilo na SSSR a Japonsko, spojenec Německa, mu pomáhá ve válce proti SSSR. Dále je 
Japonsko ve válce s USA a Anglií, které jsou spojenci Sovětského svazu. Za této situace pakt o neútočení mezi 
SSSR a Japonskem pozbyl smyslu a jeho prodloužení nepřipadá v úvahu.“. 
Čtyři ostrovy a dost 
Sovětský svaz vyhlásil válku Japonsku 8. srpna 1945 a 9. srpna, tedy ve stejný den, kdy byla svržena atomová 
bomba na Nagasaki, zahájil bojové akce. O šest dní později Japonsko oznámilo, že bude kapitulovat. Během 
oněch šesti dní dokázala Rudá armáda proniknout hluboko do Mandžuska, 11. srpna byly zahájeny boje na 
Sachalinu. 
Na Kurilách se Sověti vylodili až 18. srpna, tedy až poté, co Japonci oznámili kapitulaci. Vzhledem k tomu že 
Postupimská deklarace, přijatá na konferenci velké trojky, tedy Josefa Stalina, Harryho Trumana a Winstona 
Churchilla (který byl ovšem v průběhu konference po prohraných volbách nahrazen Clementem Attleem), v 
červenci 1945, Japonsko omezovala pouze na čtyři hlavní ostrovy, tedy na Honšú, Kjúšú, Šikoku a Hokkaidó, 
bylo z Kuril původní obyvatelstvo deportováno a SSSR ostrovy roku 1946 anektoval. 
Sověti, jak jsme již připomněli, roku 1952 nepodepsali Sanfranciskou mírovou smlouvu a válečný stav mezi 
Moskvou a Tokiem tak byl ukončen až společnou deklarací roku 1956. V ní se obě strany zavázaly pokračovat v 
jednáních s cílem uzavřít mír, na jehož základě by SSSR navrátil ostrovy Habomai a Šikotan. 
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Během Studené války stály Japonsko a SSSR na opačné straně a objem ani intenzita vzájemných vztahů 
nebyly velké, nepředstavovala absence mírové smlouvy zásadní problém. Po rozpadu SSSR Rusko platnost 
deklarace potvrdilo, ale na mírovou smlouvu kvůli přetrvávajícímu japonskému požadavku k navrácení všech 
čtyř ostrovů. To ovšem nebránilo výraznému růstu vzájemného obchodu. 
Evropan se diví 
Japonsko-ruské vztahy tedy i nadále zůstávají zatíženy reziduem II. světové a studené války, což je z pohledu 
Evropana anachronismem. V Evropě se v srpnu 1975, kdy byl v Helsinkách podepsán Závěrečný akt 
Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, podařilo dosáhnout stavu, který v zásadě uspokojoval 
požadavky všech signatářů ohledně způsobu vzájemného soužití. 
Pochopitelně se jednalo o kompromis nedokonalý, ale funkční. Hranice, vytvořené v důsledku II. světové války 
byly akceptovány jako hranice přirozené a smluvní strany – vedle států ležících v Evropě se jednalo i o USA a 
Kanadu – se je zavázaly respektovat. 
Stalo se tak po dlouhých třiceti letech od konce války a mělo to tak být „na věčné časy“. Ty nakonec trvaly 
pouhých čtrnáct let, neboť 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď. Tím se objevil, vedle v tu dobu již evidentně 
probíhajících změn politických a ekonomických, také prostor pro změny teritoriální. 
Za méně než rok, již 3. října 1990, se znovu sjednotilo Německo, kdy někdejší NDR a Západní Berlín splynuly 
se Spolkovou republikou. Stalo se tak nejen na základě vůle lidu a politických reprezentací obou německých 
států, ale především díky tomu, že spojení posvětily vítězné mocnosti II. světové války. 
Sověti, Američané, Britové a Francouzi vyslovili souhlas se sjednocením Německa, pochopitelně v hranicích, 
které pro Německo vítězné mocnosti stanovily roku 1945. Zvláštní smlouvou pak Německo garantovalo hranici 
na Odře a Nise Polsku. 
To, co v Německu bylo přijato s nadšením, vyvolalo u řady Evropanů obavy. Sjednocené Německo najednou 
bylo lidnatější než Francie a Británie. Na východ se „neviditelně“ rozšířilo NATO i Evropská společenství. 
Gorbačov, který souhlasil se stažením sovětských vojsk z někdejší NDR, si vymínil, že na tomto území nebudou 
rozmístěna cizí vojska ani jaderné zbraně. 
Tento slib byl, respektive stále je dodržován, ale přesto má dnes Moskva pocit, že byla podvedena. Po rozpadu 
SSSR v prosinci 1991 totiž všechny někdejší satelity daly jednoznačně najevo, že chtějí „zpět do Evropy“, což 
nalezlo institucionální vyjádření v jejich postupném přijetí do NATO a Evropské unie. 
Číně se skřípěním zubů 
Na Dálném východě na rozdíl od Evropy žádné institucionalizované struktury podobné NATO či Varšavské 
smlouvě nevznikly. Američané měli uzavřeny bilaterální smlouvy s Japonskem, Jižní Koreou a Tchaj-wanem, 
Sověti pevně kontrolovali Mongolsko a KLDR, ale obrovským problémem se stala Čína. Od roku 1949 sice v 
zemi vládli komunisté, ale čínsko-sovětské vztahy se vyvíjely stále k horšímu a roku 1969 mezi oběma zeměmi 
dokonce propukla pohraniční válka. 
Sice se jednalo o konflikt krátký a nepříliš intenzivní, ale ozbrojená konfrontace mezi dvěma vedoucími zeměmi 
komunistického tábora byla z propagandistického hlediska mimořádně bolestivá. Otevřené nepřátelství mezi 
Moskvou a Pekingem v podstatě ukončila až Gorbačovova návštěva Pekingu v květnu 1989, při níž bylo opět 
otevřeno téma společných hranic. 
Ještě před rozpadem SSSR uzavřely obě strany dohodu, že o hranicích budou jednat a do roku 2008 se 
podařilo všechny sporné body vyřešit. Rusové většinou akceptovali čínské požadavky a malá pohraniční území 
– většinou se jednalo o malé ostrovy vzniklé z naplavenin v říčních tocích, které oddělují ruské a čínské území – 
předali Číně. Ruské elity sice chápaly, že podpis smlouvy je nezbytný, ale stejně jako široká veřejnost nesly 
velmi nelibě fakt, že se Rusko „vzdalo“ území. 
Je zajímavé, že dohodu se sousedem a úspěšné vyřešení dlouholetých problémů, které komplikovaly a v jistých 
dobách vylučovaly standardní, natož snad přátelské, vztahy, mnozí tak intenzívně vnímali jako nedůstojnou a 
pokořující. Číňané přitom Rusy skutečně pokořili, ale úplně jinak. Navrhli totiž, aby obě strany v zájmu dobrých 
sousedských vztahů a ve snaze posílit vzájemnou důvěru stáhly většinu vojenských jednotek a těžkou techniku 
do vzdálenosti 300 kilometrů od hranic. Moskva tento požadavek však akceptovat nemohla a nakonec vojáci 
couvli jen na stokilometrovou vzdálenost. Důvodem přitom nebyla bezpečnost, ale logistika. Rusko totiž nemělo 
tak daleko od hranice skoro žádné silnice, železnice ani ubytovací kapacity… 
V Kremlu to sice nikdo nepřizná, ale vývoj posledních třiceti let jednoznačně ukazuje, že ti, kdo byli historicky 
vtaženi do zóny sovětského vlivu, dělají vše pro to, aby z ní co nejrychleji a navždy unikli. Rusku se nepodařilo v 
očích sousedů zvýšit svou atraktivitu, ale zatím je jako silový aktér respektováno, či si respekt vynucuje. 
Od dob legendárního ruského bohatýra Ilji Muromce jsou Rusové přesvědčení, že jejich síla vyvěrá přímo ze 
země, a proto se jí nechtějí vzdát, byť by se jednalo o tak malá, odlehlá a z jejich pohledu obtížně využitelná 
území, jakými jsou Kurilské ostrovy. 
Fjodor Lukjanov, přední ruský expert na zahraniční a bezpečnostní vztahy k problému uvedl, že Rusko nejen, že 
v tento okamžik mírovou smlouvu s Japonskem nepotřebuje, ale dokonce je výhodné, že ji nemá. Proč? Zaprvé 
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proto, že představa, že by po jejím podepsání do Ruska začaly téci japonské investice, je spíše iluzí než 
realitou. Zadruhé proto, že otázka Kuril do budoucnosti dává Moskvě možnost s Tokiem vyjednávat, a tím 
reagovat na nevyhnutelné změny v rozložení sil, které v prostoru pacifické Asie nastanou. V současnosti, dokud 
jeho slovy trvá americký patronát nad Japonskem, je Moskva v jasně nevýhodné pozici. 
Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd UK a Metropolitní univerzitě Praha. 
Tento text jste si mohli přečíst díky tomu, že si předplácíte Deník N. Pokud máte připomínku nebo jste našli 
chybu, napište na editori@denikn.cz. 
Vážíme si Vaší podpory. 
URL| https://denikn.cz/59339/kdekoli-zavlaje-ruska-vlajka-at-vlaje-naveky-co-brani-uzavreni-rusko-japonske-
mirove-smlouvy/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
denikn.cz 
 

Připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty Českého rozhlasu 
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V Československém rozhlase, zahraničním vysílání, pracoval v letech 1951–1970. Po propuštění byl zaměstnán 
jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé 
funkce, mimo jiné ústředního ředitele. 
 
Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem 
Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy.  
 Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal 
titul PhDr.  
 Je autorem řady komentářů, článků a knih:  
 Poločas války (1970–2005)  
 Ghetto Litzmannstadt 1941–1944 (2000)  
 Cesta do Wansee (2008)  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/richard-seemann-5000766 
 

Připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty Českého rozhlasu 
Plus. 

28.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     
    Vystudoval Fakultu, Univerzity Karlovy         

Pro Český rozhlas Plus připravuje pořady Názory a argumenty, dříve připravoval Média Plus. Věnuje se 
převážně událostem na domácí politické scéně a mediálním tématům. 
 
V roce 1990 spolupracoval se čtrnáctideníkem Studentské listy a týdeníkem Reflex, v Československém 
rozhlase spoluzakládal studentské vysílání Gaudeamus. Od dubna 1990 do září 1990 pobýval na stáži v Rádiu 
Svobodná Evropa / Rádiu Svoboda (RFE/RL) v Mnichově ve Spolkové republice Německo. Poté spolupracoval 
s touto stanicí jako externí spolupracovník v Praze.  
 V dubnu 1992 nastoupil jako redaktor a komentátor RFE/RL opět v Mnichově. Po zrušení českého 
vysílání RFE/RL v červnu 1994 přešel zpět do Prahy jako komentátor Rádia Svobodná Evropa (RSE), nově 
zřízené organizace, pokračující ve vysílání Svobodné Evropy od listopadu 1994 na okruhu Český rozhlas 
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6/Rádio Svobodná Evropa. Po definitivním zrušení českého vysílání RSE v roce 2002 pokračoval v práci pro 
Český rozhlas 6.  
 Narodil se v roce 1967 v Brně. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, dokončil 
1995.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/radko-kubicko-5000931 
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(externí spolupracovnice)Znamení: RakŽivotní motto: Když člověk něco opravdu chce, celý Vesmír se spojí, aby 
svůj sen dokázal uskutečnit. (Alchymista, Paulo Coelho) 
 
Co dělám v rozhlase: Snažím se jasně a srozumitelně zprostředkovat posluchačům nejaktuálnější informace, 
tedy – sestavuji a čtu zprávy.  
 Před rozhlasem: Jiná rádia, od Vysočiny po Kiss98 a rádio Impuls. A při práci jsem si odskočila ještě do 
školy, vystudovala jsem obor mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.  
 Co mě baví: Práce, rodina, cesty do rodného Humpolce, zumba, kolečkové brusle, knížky všeho druhu, 
film…  
 Co mě vždycky dostane: Výroky mé 3leté dcerky.  
 Z rozhlasové pavlače aneb víte, co se o Vás říká? Netuším, ale asi něco o tom, jak jsem úžasná, 
krásná, báječná…  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/jana-uttendorfska-5003988 
 

Moderuji pořady Starý desky´sou hezký, Polední hrátky a Noční proud. 
28.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     

             

Životní motto:Je později, než si myslíš. (čínské přísloví)Co dělám v rozhlase: 
 
S rozhlasem spolupracuji od roku 1970, kde jsem postupně uváděl hudební pořady jako Rytmus (s Jakubem 
Jakoubkem), Větrník, Start, Discoklub Brava (s Jakubem Jakoubkem) nebo Kulaté noty. V současnosti moderuji 
na Dvojce pořady Starý desky´sou hezký, Polední hrátky a Noční proud.  
 Stál jsem u zrodu posledně jmenovaného pořadu a odvysílal jeho vůbec první vydání v prvním říjnovém 
týdnu roku 1989. Dnes jsem jedním z jeho sedmi moderátorů.  
 Před rozhlasem:  
 Odmaturoval jsem na Střední průmyslové škole chemické, po třech letech studií na Vysoké škole 
ekonomické a následném pobytu v USA (1969) jsem přestoupil na Fakultu sociálních věd a publicistiky 
Univerzity Karlovy (obor rozhlas). V roce 1974 jsem nastoupil jako redaktor do oddělení kultury týdeníku Květy.  
 První články o populární hudbě jsem zveřejnil v polovině 60. let v časopisu Melodie, poté v Pop Music 
Expresu, Večerní Praze a Aktualitách Melodie (kde jsem publikoval i reportáž z festivalu v americkém 
Woodstocku, kterého jsem se zúčastnil jako jediný Čech).  
 V 80. letech jsem spolupracoval také s redakcí pořadů ze zahraničí Československé televize, pro kterou 
jsem komentoval mimo jiné hudební pořady typu Sanremo, St. Vincnt, Riva del Garda, Pink Floyd v Benátkách, 
Koncert k 70. narozeninám Nelsona Mandely ze stadionu Wembley atp.  
 Co mě baví:  
 „Ostrý obraz a dobrý zvuk“  
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Dostavba plynovodu Nord Stream 2 
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Evropské energetické firmy hodlají i přes americkou hrozbu sankcemi dostavět plynovod Nord Stream 2 z 
Ruska do Německa. Šéf plynárenské sekce rakouské firmy OMV Manfred Leitner před pár dny prohlásil, že 
Nord Stream 2 bude s velkou pravděpodobností hotový do konce tohoto roku. Energetické firmy neodrazuje ani 
napětí, které trvá po 2 měsíce starém incidentu v Černém moři, kdy tam ruské síly zabavily 3 ukrajinské lodě. 
Měla by být takto problematická stavba dokončena? A může být plynovod i politickou zbraní? Ve studiu už vítám 
Vladimíra Štěpána, analytika poradenské firmy ENAS. Dobrý den. 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A mým druhým hostem je Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pánové, ta otázka je na úvod pro oba stejná, poprosím o stručnější odpověď, protože potom to rozebereme 
podrobněji. Měla by berlínská vláda s ohledem na americké hrozby a incident v Kerčském průlivu zastavit 
podporu výstavby plynovodu Nord Stream 2, pane Štěpáne? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Já si myslím, že německé vládě nezbývá nic jiného než pokračovat, protože oni v roce 2002 zavřou jadernou 
elektrárny a uhelné částečně, obnovitelné zdroje nepřinášejí to, co by měly, to znamená, když je potřeba, 
nevyrábí. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Takže bez ohledu na politickou situaci... 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
To je čistě bezpečnostní záležitost, protože tranzit přes Ukrajinu je riziková záležitost, bylo několik krizí. Já jsem 
dělal ty velké importní kontrakty a podepisoval za stovky miliard korun, takže znám ty podmínky. Tam skutečně 
na rusko-ukrajinských hranicích vždy byl plyn předán v pořádku. A jak se přijímal na ukrajinsko-slovenských, tak 
prostě ta chyběl, takže... 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
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-------------------- 
Probereme, ano, probereme to. Prosím, pane Šíre, měla by německá vláda přece jen jít do toho risku, jak mluví 
pan Štěpán, nebo že ji nic jiného nezbývá bez ohledu na to, co se děje mezi Moskvou a Kyjevem podporovat 
nadále výstavbu Nord Stream 2? 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tak jedna věc je, co by německá vláda měla, neměla dělat, druhá věc je, jaké má, nebo nemá nástroje a 
prostředky k tomu, aby nějaké rozhodnutí přijala. A třetí věc je to, co reálně se bude dít dál, takže můj postoj k 
věci je takový, že si myslím, že ten Nord Stream 2 je špatně z důvodu vojenskostrategických, národně-
bezpečnostních a normativních a nicméně nevěřím tomu, že by německá vláda na této situaci cokoliv zvrátila 
bez ohledu na tu poslední eskalaci v rusko-ukrajinských vztazích a vlastně otevření nové rusko-ukrajinské fronty 
v Azovském moři. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pojďme tedy podrobněji, pane Štěpáne, nová předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová ještě 
před svým zvolením do této pozice řekla, cituji: "Je důležité vyslat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jasný 
signál, že Nord Stream 2 má své podmínky, že to nemůže být projekt, který bude pokračovat bez ohledu na to, 
co Putin udělá a jak bude eskalovat konflikt na Ukrajině." Jsou to s ohledem na to, co vy jste říkal v úvodu, že 
podle vás Německo v podstatě nemá jinou šanci než ten Nord Stream 2 podporovat, jenom slova? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Nemyslím si, že by dopad toho prohlášení byl nějaký významný. Ono Německu skutečně nic jiného nezbývá, 
protože ty německé firmy říkají, tak za prvé, financujeme to my, německé společnosti, tím pádem jsme to my, 
kdo držíme jaksi to Rusko tak trošku na špagátku. Za druhý, a to já znám z těch kontraktů, co jsem dělal, v 
každém tom kontraktu máte obrovské penalizace za každý nedodaný kubík, to znamená, to Rusko od roku 77, 
kdy já jsem nastoupil do plynáren a pak jsem teda odpovídal za toto všechno, tak se nestalo, že by někdy v 
České republice, v Slovensku, v Německu, Francii krátilo plyn, to se nikdy nestalo, protože ty komerční 
podmínky jsou drastické. Takže tyto firmy říkají, je to pro nás výhodné, je to ekologicky výhodné, protože 
německý ovzduší je jedno z nejhorších v Evropě právě díky přehnané podpoře OZE, takže dneska jsou situace, 
kdy by museli zrušit ten zákaz jaderných elektráren, museli by více investovat to, bych řekl, nižší spotřeby firem 
a tak dále, ale ani to všechno by nestačilo. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ano, já přece bych to držela, prosím, u toho, jestli plynovod Nord Stream 2 může být nějakým nástrojem, a to už 
se ptám pana Šíra, efektivním nástroje, jak přinutit Moskvu spolupracovat, co se týká rusko-ukrajinského 
konfliktu nyní eskalované kerčskou krizí, protože Annegret Krampová-Karrenbauerová říká: "Nord Stream 2 má 
své podmínky a Vladimir Putin to musí vědět." 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Naopak, je to, je to přesně naopak. Ukazuje se, že ta vzájemná závislost mezi dodavatelem a odběratelem není 
zárukou nějakého stabilního vztahu. Problém toho projektu Nord Stream 2 je to, že on vytváří dodatečné 
dopravní kapacity, což za prvé Rusku umožní více variovat ty tranzitní toky, to znamená vybírat si případné 
tranzitéry. A samozřejmě s tím souvisí možnost selektivně odstřihávat neposlušné země, které se nacházejí v 
tom prostoru mezi Německem a Ruskem. Já plně souhlasím s tím, co tady řekl můj kolega pan Štěpán, že vůči 
Německu, vůči České republice si Rusko toto chování nedovolilo, nicméně dovoluje si to vůči jiným zemím a 
jsou to konkrétně ty země, které už Ruskem byly vojensky napadeny, anebo které jsou nejvíce ohroženy 
pokračujícím ruským tlakem. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
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No právě, jestli by teď Německo, promiňte, nemělo tedy i v duchu toho, co říká takzvaná AKK, opravdu ukázat 
Vladimiru Putinovi, takhle ne. 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No, já si myslím, že by mělo, ale já se obávám, že už je pozdě, to se, Vladimir Putin se nestal agresivním ze 
dne na den. Ta válka na Ukrajině, kterou on rozpoutal, probíhá pátým rokem a ty debaty a přípravy toho 
projektu pokračovaly a vyvíjely se, dospěly do toho stádia, kde jsme dnes. Takže já nevěřím tomu, že německá 
vláda najde dost odvahy pro to, aby čelila lobbingu, zejména svých domácích firem a nějakým způsobem se 
pokusila přehodnotit toto rozhodnutí, minimálně co se týče možností třeba pozastavení toho projektu, který už je 
rozběhnut, nicméně rozběhnutá... 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
100 kilometrů je postaveno. 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
A je, nachází se v pokročilém stádiu a obávám se, že ani hrozbám amerických sankcí evropské firmy, které by 
na tom chtěly participovat, od tohoto záměru neodradí. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Když se tedy podíváme, pane Štěpáne, na plynovod Nord Stream 2 jako, řekněme, nějaký politický nástroj, 
nebo nástroj politického tlaku, podle vás je naprosto jaksi, nebo mohl by být efektivní, pokud by německá vláda 
získala nějak tu odvahu nebo třeba alespoň jako jednu z alternativ, kterou navrhla Annegret Krampová-
Karrenbauerová je snížení kapacit Nord Stream 2, s tím byste třeba souhlasil? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Tak já bych nejdříve řekl, že Rusko si nemůže vybírat, kterýma trasama půjde, protože ty kontrakty na ten 
plynovod, ty jsou dlouhodobé třeba na 20 roků. A tam vy musíte platit bez ohledu na to, jak se ten plynovod 
využívá, to znamená, že kdyby tím plynovodem nic neteklo nebo jiným, tak to Rusko platí. A to je to, k čemu 
dneska dojde, protože bude se platit Nord Stream 1, bude se platit Nord Stream 2. A zároveň Německo 
víceméně donutilo Rusko, že zachová částečnou kapacitu tranzitu i přes Ukrajinu a Slovensko. A tam to zase 
platí, ale už to nebudou platit Němci. A to je ten přínos další pro Německo, obrovský ekonomický, nebudou platit 
tranzitní poplatky přes Polsko, přes SR, přes ČR. A zlepší se jim výrazně čistota v ovzduší, protože ten špinavý 
vzduch jim každý rok zabíjí 80 až..., 80 tisíc lidí. Takže oni mají několik zcela jasných přínosů. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A když právě mluví pan Štěpán o tom, co se třeba Němcům v souvislosti s Nord Stream 2 podařilo, tedy to, že 
alespoň, jak říkala Angela Merkelová, tak Vladimír Putin jim v Soči přislíbil, že v srpnu, tuším, v Soči přislíbil, že 
půjde stále část tranzitu přes Ukrajinu. Tak nemůže teď Německo ještě vytáhnout silnější kartu právě s ohledem 
na ten kerčský incident? 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Jak by ta silnější karta měla vypadat? Já nevím. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
No, měla by třeba právě německá strana říci, pokud se budete tímto způsobem dál chovat, tak Nord Stream 
zastavíme. 
 



 
 

Plné znění zpráv  643 
© 2019 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
No, měla, ale myslím si, že to není realistické s ohledem na tu stávající konstelaci. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A pánové řekněte tedy, je přítomnost Německa, respektive německých firem právě v tom projektu alespoň do 
určité míry přínosem pro Ukrajinu, tak jako to třeba říká i ministr zahraničí Heiko Maase, který říká, že kdyby 
německá vláda stáhla svou podporu, tak vlastně tam nebude nikdo, kdo by ty ukrajinské zájmy prosazoval? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Je to otázka, protože spoluvlastníky toho plynovodu vlastně nejsou jenom německé firmy, ale je to Shell, to je 
britsko-holandská firma, je to OMV, to znamená, je tam řada jiných firem. Takže je tam celá západní Evropa, dá 
se říct, potažmo Francouzi, takže všichni tito, kromě těch ekonomických dopadů, tak samozřejmě se snaží 
nějakým způsobem, aby ta role Ukrajina a ta pozice Ukrajiny do určité míry zůstala zachována, a to je to číslo, 
co jsem slyšel, by mělo být, že přes Ukrajinu ten tranzit by se měl zachovat tak řádově z 30 %, což by bylo 
dobré i pro Českou republiku. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Říká Vladimír Štěpán, analytik poradenské firmy ENAS. A mým druhým hostem je dnes také Jan Šír z katedry 
ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Pane Štěpáne, vy jste říkal tedy o tom, že by jaksi mělo zůstat 30 % tranzitu přes Ukrajinu, ale ta nová smlouva 
s Gazpromem stále jaksi není uzavřena a ta stávající, pokud se nepletu, vyprší v roce 2020, tak na kolik se 
vůbec můžeme dočkat třeba toho, jak s odrazem, co se třeba bude dít mezi Moskvou a Kyjevem, že těch 30 % 
zkrátka nebude? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Možné je všechno, ale zatím to vypadá tak, a potvrdilo se to právě na konferenci v Petrohradě, kde byla celá 
západní Evropa, ta se konala v říjnu, a tam vlastně se probíraly všechny záležitosti, všechny ruské projekty na 
jihu Nord Streamu 2 a všechno toto, ale ani ze strany západních společností, ani ze strany Ruska tam nepadlo 
ani slovo o Ukrajině. To se odsunulo. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
To je dobře, nebo špatně? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
No, dobře nebo špatně, je to tak, to znamená, že já jsem četl v tisku, kde paní Merkelová znova řekla, že tranzit 
přes Ukrajinu má být zachován. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak. A teď mně, pane Šíre, řekněte, se svou zkušeností, co se týká právě Ruska, tak které slyší jistě na silné 
partnery, tak co se tedy podařilo, nebo co by, když vidíme, co se děje v Azovském moři, tak má vůbec jaksi 
Evropa šanci nějak podpořit Ukrajinu, kdy deklarujeme, my chceme, nebo podporujeme celistvost ukrajinského 
území a tak dále, má šanci podpořit Ukrajinu její ekonomiku právě skrz třeba tyto projekty? 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Nástroje existují. Kde vidím problém, je nedostatek politické vůle, a to se týká i té záležitosti spojené případným 
pozastavením projektu Nord Stream 2, o které se tady dnes bavíme. Samozřejmě Evropa se ocitla v 
schizofrenní situaci, že skrz podobné energetické projekty v zásadě financuje tu ruskou vojenskou mašinérii, 
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která je pak používaná nejenom proti Evropě, ale je používána přímo v podobě použití síly vůči těm zemím 
ležícím na evropském pomezí. Narážím na ten rusko-ukrajinský konflikt. Takže pochopitelně v případě, že za 
této mezinárodní situace s Ruskem rozjedete nový gigantický projekt tohoto typu, tak vysíláte velmi špatný 
signál směrem do Ruska, že s tímto chováním Rusové přesto mohou rozvíjet vztahy v jakékoliv oblasti, i 
kdybychom přistoupili na to, že ten energetický projekt je čistě byznysová záležitost a to je špatně, protože se 
nám to pak vrací, vrací se nám to na úrovni bezpečnosti v Evropě, vrací se nám to, co se týče pokračujícího 
prohlubujícího se rozkolu mezi jednotlivými evropskými zeměmi, ta rusko-ukrajinská válka, která probíhá od 
roku 2014, je přímo učebnicovým příkladem toho, že i ta energetika se dá použít k válečným cílům a Rusko je v 
tomto ohledu mistr. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Štěpáne, nepoužívá se tady jaksi energetika flagrantně k těm, k dosahování určitých válečných cílů a tím, 
že jaksi Německo přistoupilo na výstavbu Nord Stream 2, neohrožuje potom sekundárně i bezpečnost v Evropě 
tím, že zvýší svou závislost na Rusku? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Já si to nemyslím, toto, protože jak jsem říkal, to Německo má velmi silné, bych řekl, zbraně ve vztahu ke 
Gazpromu, a to jsou právě ty komerční, na které oni spoléhají a ekonomické. A v případě, skutečně, a to není 
otázka teďka, že by se ta Ukrajina řešila okamžitě, ale po celou dobu, co bude Nord Stream v provozu, tak stále 
tam visí ve vzduchu, že v případě nějaké krize, kterou EU skutečně už považovala za zásadní, takže skutečně 
může tam nějakým způsobem zasáhnout. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A nejsme svědky určitého předznamenání opravdu závažné krize, co se týká teď kerčského incidentu? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
No, víte co, já nejsem politik, abych teda posoudil, na kolik to je významný. Je to určitě jako nepříjemná 
komplikace v těch vztazích, ale já se na to dívám obchodně ekonomicky, a i z hlediska bezpečnosti, ale my tady 
vůbec neprobíráme ČR, a to je zásadní otázka, jaký to má dopad na ČR. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ano, Česká republika tedy v případě, že by Nord Stream 2 se zastavil, tak co to pro ní bude znamenat? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Škody do 10 miliard, protože ukončí se tranzit přes Českou republiku, zhoršení životního prostředí, to není 
jenom otázka, dejme tomu, toho, že tady poteče přes 40 miliard kubíků přes ČR, tím se využije celý ten náš 
tranzitní systém, to je příležitost pro další řadu jako firem, to je infrastruktura, různé fabriky a tak dále, a tak dále. 
Celá Evropa, všechny státy v Evropě úplně zuřivě bojují o to, aby ten tranzit toho ruského plynu přes ně šel, to 
není jenom ta západní, to je i ta jižní. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A je to dobře, pane Štěpáne, protože mluvíme o tom, že je tu ta závislost na Rusku zvyšující se? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Víte, to řeší jenom Česká republika. Nenajdete stát v Evropské unii, který na to takto kouká. Podívejte se na 
Slovensko, bojují úplně zuřivě o to, aby se zachoval tranzit ruského plynu přes ně, ze všech sil. Podívejte se, 
Bulharsko, Řecko na jihu, Srbsko, ti všichni, Maďarsko, všichni se chovají úplně stejně jako to Německo, všichni 
ten plyn chtějí, protože ho potřebují z těch důvodů, co jsem říkal, takže já tam nevidím nějaký, ten tranzit, 
vlastně my neprohlubujeme závislost, když vezmeme, že Rusové dodávají 140 miliard kubíků tím ukrajinským 
systémem do Evropské unie, tak to budou dodávat zase. 
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak pokud vím, tak Nord Stream 2 by měl zdvojnásobit tu kapacitu. 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
120 miliard. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak, pane Šíre, skutečně tu zvyšujeme závislost Evropy na ruských dodávkách plynu, nebo to takto jaksi 
prožívá jenom Česká republika? 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Tady došlo ke smísení, ne-li zmatení více věcí, jde o to, jestli se bavíme o dovozu, nebo jestli se bavíme o 
tranzitu. A pochopitelně v případě, že tady dojde k navýšení tranzitních kapacit v podobě otevření nové trasy, 
nicméně za stávajícího a dominantního zdroje, tak to je něco, co k bezpečnosti, ani energetické bezpečnosti 
přispět nemůže. Nicméně já už jsem řekl, můj jeden z těch argumentů, proč si myslím, že ten projekt v důsledku 
se může ukázat škodlivý pro bezpečnost Evropy, byť posiluje třeba roli Německa jako tranzitního 
/nesrozumitelné/ pro dodávky energetických surovin z Ruska je to, že ty dodatečné kapacity umožní Rusko ne 
navýšení jeho exportu a tím pádem saturaci naší potřeby, ale umožní právě variovat ty tranzitní toky a 
selektivně koordinovaně s dalšími prostředky, ať už celého toho spektra vojenských a nevojenských schopností 
odstřihávat neposlušné země od dodávek nebo od možností tranzitu a navíc to nezapadá to toho celého 
kontextu rusko-evropských vztahů, na jedné straně vzhledem k tomu, co se na Ukrajině stalo, vzhledem k tomu, 
že to my všichni hodnotíme v Evropě jako zásadní porušení mezinárodního práva, na Rusko uvalujeme sankce, 
na druhé straně s ním rozvíjíme nové projekty tohoto typu, této závažnosti to nás staví do určité schizofrenní 
pozice a někdo na tom asi vydělá, ale obávám se, že dopady, zejména na to východní křídlo evropského 
kontinentu můžou být docela fatální právě proto, že to neúměrně posiluje pozici Ruska vůči nim, včetně vůči 
Ukrajině, kterou se snažíme stabilizovat právě proto, že trpí tím ruským válečným tlakem. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Štěpáne, vy tuto škodlivost tohoto prohlubování vztahů s Ruskem na energetické úrovni nevidíte, že 
nakonec může být namířeno proti nám? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Opravdu nevidím, protože to je jenom, že se vymění trasa a víceméně to množství bude záviset jenom na tom, 
jestli Evropa bude chtít víc plynu než dosud, ale vemme si teda bezpečnost, když se bavíme, tak si vemme 
bezpečnost, tak půjde to z Německa do severních Čech, pak západní Čechy, Bavorsko. Bavorsko bude závislé 
na České republice, posílili jsme svoji bezpečnost. Bavorsko nemá jinej přívod plynu, než přes ČR, to je 
odříznuté od Německa. Takže my si posilujeme bezpečnost. Takže my máme dvě trasy. Teď budeme ze 
Západu, z Německa, a bude zachovaná ta trasa z východu. No, my jsme na tom vydělali z hlediska 
bezpečnosti, my na tom vyděláme obrovský peníze z hlediska ekonomiky. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A můžete Česká republika zohledňovat pouze vlastní bezpečnost, pane Štěpáne? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
No, tak dělají to všechny státy, jako nikdo se, Evropská unie je obchodní organizace, tam se nikdo nedívá na 
zájmy toho druhý, to si musí vybojovat, podívejte se na Poláky. Podívejte se, co dělají Poláci, kvůli tomu, že 
přijdou o tranzitní poplatky, co dělají? A ruskýho plynu? Vidíte to, to je trošku ta praxe mezi tou politikou. Ta 
ekonomika a politika. Já jsem rád, že tady je pan Šír, že se tak jako ty názory, já chápu tyhle ty obavy, já nevím, 
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co s nima, já je nevidím prostě, jo, ale on je třeba vidí tak dobře, že to řekne, ale já vidím teďka, že se v ČR, to 
je jedinej stát, kterýho vůbec nezajímá, jestli to půjde přes ČR, nebo nepůjde. Když se na to podívá, ještě 
premiér Sobotka, ten ještě souhlasil s tím, ten úplně veřejně řekl, že podporuje, aby jaksi to nešlo přes Českou 
republiku, toto. To už nechápu. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Šíre, tak když pan Štěpán říká, Česká republika si Nord Stream 2 zvýší svojí bezpečnost, tak neměla by si 
tímto způsobem opravdu hledět vlastní bezpečnosti a Nord Stream 2 podporovat i jaksi s vědomím toho, co se 
děje v Kerčském průlivu? 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Ano, česká energetická bezpečnost, bezpečnost dodávek, pokud se na to díváme takhle úzce, poškozena 
nebude, naopak. A je to dáno tím, že vůči Německu si Rusko nedovolí to samé, co si dovoluje vůči svým 
sousedům, to znamená, pokud Rusko někomu bude zastavovat dodávky plynu, Němci to budou jako poslední. 
Tímto způsobem Česká republika je kryta. V tomto ohledu já se svým kolegou souhlasím, že my tímto 
poškozeni nejsme. Nicméně ten projekt má negativní dopady v tom, že za prvé štěpí Evropu. Za druhé, přispívá 
k financování ruské válečné mašinérie, která je používána proti nám. A za třetí, pokud někoho zásadním 
způsobem oslabuje, mimo jiné co se týče výpadku tranzitu, tak to jsou ty frontové nebo frontové státy ležící na 
východním okraji Evropy, které už čelí buď ruské agresi, anebo se nacházejí pod zvýšeným ruským tlakem. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Štěpáne, vy říkáte, vidíte to víceméně z toho obchodního hlediska, ale přece toto jsou flagrantní dopady, 
které se můžou potom týkat i nás bez ohledu na to, jak my jsme si zařídili své obchodní zájmy na poli 
energetiky, nebo ne? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Já pořád nerozumím, jak by se nás to mohlo dotknout, protože říkám, tady jsou smlouvy, já jsem, já je sleduju 
40 roků, nikdy Rusové svoje podmínky dodávky jako... 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Já mluvím teď třeba o tom, co říkal pan Šír, štěpí to Evropu, přispívá to vlastně k určité destabilizaci i té politické 
situace v Evropě. 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Ale koho? Vždyť tady jsou polské zájmy, které chtějí tranzitovat ruský plyn, oni chtějí tranzitovat dál ruský plyn. 
Tak my jim narušujeme jejich zájmy... 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dobrá, ale mluvíme o tom, jakým způsobem se potom Rusko chová ke svým sousedům, kteří, které my třeba... 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Ale to s tím nesouvisí. Jak s Polskem? Ukrajina, ta zvýšila tranzitní poplatky na takovou úroveň, že to Německo 
řeklo a dost, přes Ukrajinu už ne, jsou tam obrovské ztráty, a ty tranzitní poplatky zaplatíme my přes Ukrajinu. 
Měli z toho 2 miliardy dolarů. Oni se mohli dohodnout, a bylo to už /nesrozumitelné/ arbitráže, Ukrajina, úplně 
smírně se mohli dohodnout a ta smlouva mohla pokračovat s Ruskem. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Čili vaším pohledem si za to Ukrajina může sama... 
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Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Může si za to sama. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
...svým obchodním jednáním? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Přesně, přesně, svým obchodním jednáním. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Šíre. 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Jde o to, za co si může. Za to, že byla vojensky napadena, nemůže. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ne, mluvíme teď tady o tom, jestli se vyjednala smlouva nebo ne? Já jsem se ptala, i právě vracím se na ten 
začátek té debata, jestli opravdu nepoužít plynovod jako politický nástroj k tomu, abychom ochránili své 
spojence. 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
A co kdybychom ochránili sebe. Tak nebudeme tady mít jádro, protože jadernou elektrárnu nikdo už nepostaví, 
to je příliš drahé a ty firmy to neumí. Uhlí musíme zavřít kvůli emisím, protože tady máme škody ze špatného 
vzduchu, 300 miliard korun za rok. Čím to máme nahradit? 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Já se ptám, čili vy mluvíte o tom, že kdybychom chtěli nějakým způsobem chránit nebo jaksi podpořit Ukrajinu 
na poli ekonomiky a energetiky, tak budeme sami proti sobě a poškodíme své vlastní zájmy? 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Ukrajina přišla, je to asi 2 dny, s návrhem, že nabízí Rusku svoje plynovody k jinému využití, to je ta cesta. A 
tam ať ji Evropská unie podpoří. Ale nevíme, co je tím obsahem. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Šíre, ještě poprosím vás o reakci, jestli tím, že bychom třeba opravdu udělali nějaké politické gesto, ať už 
by to byla německá vláda, třeba teď tím, že by zastavila Nord Stream, tak jestli následně by to nemělo vliv na 
naši bezpečnost? 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Já se tady musím vymezit vůči tomu úzkému přístupu, že to, co se děje na Ukrajině, se nás netýká. Já se 
domnívám, že se nás to týká, protože tady se jedná nejenom o napadení jednoho státu ze strany druhého státu, 
ale tady se jedná i o budoucnost prostředí, ve kterém budeme žít, jestli bude normální, že je silnější napadne 
slabšího, sebere mu území a tak dále. A tímto prizmatem já mám tendenci i nahlížet projekty tohoto typu, které 
nezbytně mají prostě geopolitické přesahy, ať je kdokoliv prodává jako obchodní záležitost. Co se týče možností 
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deeskalace na té rusko-ukrajinské frontě, tam samozřejmě Evropa, včetně Německa, má i další nástroje kterak 
té deeskalaci přispět. A v obecné rovině se jedná o zvyšování nákladů, které Rusko ponese za pokračování v 
tomto svém kurzu. To znamená v případě, že by tady měl pokračovat projekt Nord Stream 2, tak pořád je tady 
možnost nějakého rozšíření, prohloubení, zpřísnění toho sankčního režimu, kterému je Rusko vystaveno. A 
vytváření i dostatečného tlaku tak, aby Rusko samo nakonec zvolilo deeskalaci. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jan Šír byl mým hostem z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy. A děkuji také svému druhému hostovi Vladimíru Štěpánovi, analytikovi 
poradenské firmy ENAS. Pánové, díky, že jste byli se mnou ve studiu. 
 
Vladimír ŠTĚPÁN, analytik poradenské firmy ENAS 
-------------------- 
Na shledanou. 
 
Jan ŠÍR, katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 
-------------------- 
Děkuju. 
 
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. 
 

Energetika se dá použít k válečným cílům a Rusko je v tomto ohledu mistr, 
připomíná expert 

28.1.2019    rozhlas.cz    str. 00     
    Fotobanka Profimedia         

I přes americké hrozby sankcemi a trvající napětí v Černém moři hodlají evropské energetické firmy dostavět 
plynovod Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem. Zvýší projekt energetickou závislost Evropské unie na 
Rusku, nebo se celá stavba zbytečně politizuje? 
 
„Německé vládě nezbývá nic jiného než pokračovat. Jde o čistě bezpečnostní záležitost, protože tranzit přes 
Ukrajinu je riziková záležitost,“ uvedl v pořadu Pro a proti analytik poradenské firmy ENAS Vladimír Štěpán.  
 Podle něho mají německé firmy tím, že projekt financují, převahu nad Ruskem. „V každém kontraktu 
máte obrovské penalizace za každý nedodaný kubík. Proto se zatím nestalo, že by Rusko komukoliv krátilo 
plyn... Je to i ekologicky výhodné, protože německé ovzduší je jedno z nejhorších v Evropě.“  
 Dívám se na to obchodně, ekonomicky i z hlediska bezpečnosti... Pro Česko by zastavení projektu 
znamenalo škody 10 miliard a zhoršení životního prostředí... Všechny státy v Evropě zuřivě bojují o to, aby přes 
ně tranzit plynu šel. Závislost na Rusku řeší jen Česko, ale nenajdete stát, který na to takto kouká.  
 Vladimír Štěpán  
 Analytik připomněl, že Rusko si nemůže vybírat trasu, kudy plynovod půjde. „Obrovský přínos pro 
Německo je, že nebude platit tranzitní poplatky přes Polsko, Slovensko a Česko. Zlepší se jim výrazně i čistota 
ovzduší. Má to tedy několik jasných přínosů.“  
 „Německo má velmi silné zbraně vůči Gazpromu, to jsou ty komerční a ekonomické. Po celou dobu, co 
bude Nord Stream v provozu, stále visí ve vzduchu, že v případě krize, kterou by Evropská unie považovala za 
zásadní, může nějak zasáhnout,“ věří Vladimír Štěpán.  
 „Nord Stream 2 je špatný z důvodů vojensko-strategických, národně bezpečnostních a normativních,“ 
vysvětlil Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty 
sociálních věd UK.  
 Vzájemná závislost mezi dodavatelem a odběratelem není zárukou stabilního vztahu, upozornil expert. 
„Problém projektu Nord Stream 2 je, že vytváří dodatečné dopravní kapacity, což Rusku umožní vybírat si 
tranzitéry, a tak bude mít možnost i selektivně odstřihávat neposlušné země mezi Německem a Ruskem.“  
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 Evropa je ve schizofrenní situaci, kdy skrz podobné energetické projekty financuje ruskou vojenskou 
mašinérii. Ta je používána nejen proti Evropě... Když rozjedete nový gigantický projekt tohoto typu, tak vysíláte 
velmi špatný signál do Ruska, že i s tímto chováním mohou Rusové rozvíjet vztahy v jakékoliv oblasti, a to je 
špatně.  
 Jiří Šír  
 Vůči Německu a České republice si zatím Rusko toto chování nedovolilo. „Ale dovoluje si to vůči jiným 
zemím, konkrétně těm, které už Ruskem byly vojensky napadeny, nebo jsou nejvíce ohroženy pokračujícím 
ruským tlakem.“  
 „Rusko-ukrajinská válka, která probíhá od roku 2014, je učebnicovým příkladem toho, že i energetika se 
dá použít k válečným cílům a Rusko je v tomto ohledu mistr,“ varoval Jiří Šír.  
   
  
 
URL| https://plus.rozhlas.cz/energetika-se-da-pouzit-k-valecnym-cilum-a-rusko-je-v-tomto-ohledu-mistr-7748491 
 

Moderuje zejména nedělní Dobré ráno na Dvojce. 
29.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     

             

Co dělám v rozhlase:V Českém (tehdy ještě Československém) rozhlase pracuju nebo s ním spolupracuju od 
roku 1989. Aktuálně moderuju nedělní Dobré ráno na Dvojce. 
 
Před rozhlasem:  
 Studoval jsem na Fakultě sociálních věd UK a v rozhlase jsem se věnoval převážně tématům domácí 
politiky, kultury a sociální oblasti.  
 Co mě baví:  
 V soukromí rozděluju čas mezi přátele, rodinu, květiny, knížky, divadlo a film. Souhlasím s textem 
písničky Vladimíra Vysockého, že „nejhezčí mohou být pouze hory, které ještě neznám“. S titulem knížky 
amerického psychologa M. S. Pecka vnímám život jako tajemství a „nevyšlapanou cestu“.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/robert-tamchyna-5003259 
 

Zemřel politolog z univerzity Rudolf Kučera 
29.1.2019    Týdeník Ústecko    str. 08    Napsali nám do redakce 

             

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí oznamuje, že 15. 1. 2019 náhle zemřel docent katedry 
politologie a filozofie Rudolf Kučera. Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen v Ústí 
nesmazatelnou stopu. Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce. 
Rudolf Kučera (10. 4. 1947 -15. 1. 2019) studoval filosofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Mezi lety 1970 - 1978 působil na Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd. Ze zaměstnání 
byl propuštěn kvůli spoluúčasti na Chartě 77. V 80. letech byl stavební dělník. Po tu dobu aktivně působil v 
disentu, organizoval bytové semináře. Tehdy stál u zrodu české sekce Panevropské unie Čechy a Morava. V 
roce 1984 založil samizdatový časopis Střední Evropa. Vychází dodnes, Kučera ho do své smrti vedl. 
 Po roce 1989 se mohl naplno věnovat kariéře vědce i pedagoga v politologii i politické filosofii. Od roku 
1990 vedl katedru politologie nově zřízené Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Založil obor politologie, 
vypracoval jeho koncepci, s novými kolegy ji realizoval. V oboru se habilitoval v roce 1991 (jako první politolog v 
Československu). Na Filozofické fakultě UJEP v Ústí začal přednášet v r. 2006. Záhy nato se tu podařilo s jeho 
aktivní spoluúčastí akreditovat unikátní obor politické filosofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. 
 
O autorovi| FF Univerzity J. E. Purkyně 
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Sportovní redaktor na Radiožurnálu. 
29.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     

             

Znamení:ŠtírŽivotní motto:Nepropadej panice.Co dělám v rozhlase:Denní služby, tedy příprava zpráv a 
příspěvků a jejich prezentace ve vysílání. 
 
Před rozhlasem:  
 Gymnázium ve Vysokém Mýtě, poté Fakulta sociálních věd UK v Praze. Spolupracoval jsem s 
královéhradeckou redakcí MF Dnes, od roku 1997 jsem byl v Českém rozhlasu, od roku 2007 také komentování 
NHL a tenisových turnajů na Nova Sport.  
 Co mě baví:  
 Synové a manželka. Sport v aktivní podobě, tenis, fotbal, squash. Hodně mě baví číst (nejoblíbenější 
Remarque, Hailey, Clancy atd.).  
 Co mě nejvíc dostane:  
 Neschopnost naslouchat a neschopnost respektovat odlišný názor – v negativním slova smyslu. V 
pozitivním láska v každé podobě a vlídné slovo.  
 Z rozhlasové pavlače: (aneb víte, co se o Vás říká?)  
 To bych rád věděl. Ale lepší, když nebudu.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/filip-sedivy-5006445 
 

Každý všední den moderuji Dobré ráno s Dvojkou a provázím pořadem 
eRko. 

29.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     
             

Životní motto:Největší chybou je klást si nízké cíle.Co dělám v rozhlase: 
 
Každý všední den moderuji ranní blok Dobré ráno s Dvojkou. Kromě toho posluchače provázím pořadem o 
rozhlase eRko. Dříve jsem moderoval zábavný pořad Kolotoč, díky němuž jsem se po 23 letech vrátil před 
rozhlasový mikrofon. S Václavem Žmolíkem jsem se také střídal v moderování Odpoledne s Dvojkou.  
 Před rozhlasem:  
 Po absolvování žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze jsem nastoupil do 
vznikajícího Českého rozhlasu jako moderátor Dobrého jitra z Prahy. Tady jsem se potkal se skvělým šéfem, 
panem Karlem Mastným. A hlavně mě nesmírně oslovila a pohltila samotná instituce. Tedy ta překrásná, tenkrát 
starodávná, budova na Vinohradské 12 a lidé, kteří v ní dělají rádio srdcem.  
 Co mě baví:  
 Moje dvě dcery Kačenka a Andulka a syn Honzík. A pak taky knihy, horská turistika, golf a péče o 
zahradu. Z televizních pořadů si nikdy nenechám ujít zprávy, rád se podívám na kvalitní film a nepohrdnu ani 
sportem, například fotbalovou Ligou mistrů a golfovými přenosy.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/jan-kovarik-5000544 
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Proč je naše společnost rozdělená? Do Liberce přijede diskutovat režisér 
Petr Zelenka 

29.1.2019    libereckadrbna.cz    str. 00    Kultura 
             

V Knihkupectví Fryč se tentokrát bude diskutovat o knize Naomi Kleinové Ne nestačí, kteá se věnuje tématu 
rozdělené společnosti a působení prezidenta Trumpa. O knize i rozdělené společnosti pak budou diskutovat 
režisér Petr Zelenka a sociolog Ondřej Císař. Akce začíná v úterý v 18 hodin. 
 
„Trump, jakkoli působí jako extrém, nepředstavuje ani tak odchylku jako spíš logické vyústění - koktejl smíchaný 
z těch prakticky nejhorších trendů minulého půlstoletí,“ říká autorka Naomi Kleinová, která strávila posledních 
dvacet let studiem obchodních značek, klimatických změn a využívání šoku pro politické účely. Podle ní už 
nestačí jen říkat ne, ale musí se vymyslet plán na uzdravení společnosti. 
Proč je naše společnost rozdělená? Jaká jsou navrhovaná řešení a jak souvisí české prostředí se současnou 
náladou ve světě? O tom budou u Fryče diskutovat dva zajíaví hosté. 
 
Petr Zelenka 
 
je český scénárista, dramatik a filmový režisér. Je držitelem Ceny Alfréda Radoka za divadelní hru Příběhy 
obyčejného šílenství a hned několika filmových cen Český lev (Knoflíkáři, Rok Ďábla, Karamazovi, Ztraceni v 
Mnichově). 
 
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
je český politolog a sociolog, šéfredaktor Sociologického časopisu, vede přednášky na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. Jeho výzkum se zaměřuje především na politickou mobilizaci, sociální hnutí a 
sociologickou analýzu současných demokracií. 
 
Rozdělená společnost: Ne nestačí 
 
 Knihkupectví Fryč, úterý 29. ledna, 18 hodin  
 Vstupné 60 korun 
 
 
URL| https://www.libereckadrbna.cz/zpravy/kultura/17571-proc-je-nase-spolecnost-rozdelena-do-liberce-prijede-
diskutovat-reziser-petr-zelenka.html 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
libereckadrbna.cz 
 

Jaroslava Pospíšilová: V Česku dominuje zaměření na individualismus, 
úspěch a moc 

29.1.2019    novinky.cz    str. 00    Žena - Styl 
    Klára Říhová         

Jak se máte? Jste spokojení se svým životem? A v čem se ve svém hodnotovém žebříčku lišíte třeba od Švédů 
nebo Francouzů? Na tyto i mnoho dalších otázek odpovídá kniha Jak se žije Čechům v současné Evropě z pera 
kolektivu odbornic Sociologického ústavu AVČR. Patří mezi ně i sympatická dlouhovláska, doktorandka na 
katedře politologie FSV UK Jaroslava Pospíšilová. Jinak máma dvou školáků, které se snaží vychovávat podle 
principů demokracie. 
 
Jak se žije vám? Ve druhé dekádě 21. století, v Česku, v Evropě? 
Mně se žije skvěle. Dospěla jsem do fáze, kdy mám práci, která mě baví i živí, založila jsem rodinu, s níž je 
radost být. Každé ráno s dětmi a manželem vyrážíme do Prahy z Řeže, kde bydlíme. Je to úžasné místo pro 
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život, jsme tam moc spokojení. Děti můžou lítat venku, lézt po stromech, mají dětství jako kdysi já, což je dnes 
už vzácné. 
Ale myslím, že celá Česká republika se má tak, jak se ještě nikdy neměla. Když se podíváme na všechny 
ukazatele, v tak vyspělé společnosti jsme nežili. Jsme na tom dobře ekonomicky (samozřejmě ne úplně všichni), 
ve srovnání s řadou západních zemí je u nás jen velmi málo lidí ohrožených chudobou, sociální nůžky nejsou 
tolik rozevřené. 
Akorát si to většinou neuvědomujeme nebo nechceme připustit, v české povaze je silný pocit, že bychom se 
mohli mít ještě líp. Což ale na druhou stranu může být motorem dalšího vývoje – pro pozitivně smýšlející lidi, ne 
pro chronické rejpaly. 
 
Mnozí asi o pozitivních datech ze statistik nevědí. 
Právě proto vznikla naše kniha. Hlavním cílem je seznámit co nejširší veřejnost, nejen odborníky, s výsledky 
výzkumu ESS (Evropský sociální výzkum), jehož realizátorem v České republice je náš Sociologický ústav. 
Probíhá každé dva roky a my se ho účastníme už od roku 2002, takže máme obrovskou spoustu zajímavých a 
často překvapivých dat. 
Jedná se o postoje občanů, mapujeme, co si o jednotlivých věcech myslí, jak se jejich názory mění a vyvíjejí. Je 
strašně zajímavé to sledovat. 
 
Naše doba je označovaná jako tekutá a globalizovaná – co to obnáší a co z toho plyne? 
Ty termíny se snaží podchytit fakt, že se společnost strašně rychle mění. S nástupem moderních technologií a 
internetu – zhruba od začátku milénia – došlo k obrovskému nárůstu změn a nikdo na ně nestíhá reagovat. Ani 
vědci zkoumající přímo současnou společnost – přelévá se jim pod rukama a je velmi náročné se v ní 
zorientovat. Je těžké tu dobu nějak popsat, nebo dokonce předvídat, co bude dál. 
 
Co vás vůbec přivedlo k sociologii? 
Zájem o lidi. Pocházím z Děčína, odmala jsem byla založená spíš humanitně a nevěděla přesně, co dál. 
Maminka pracovala u českých drah, tatínek je elektrikář, takže žádná rodinná tradice nebo linie se nenabízela. 
Ráda jsem psala povídky a bavila se s lidmi, zjišťovala, co si myslí, lákalo mě s nimi nějak pracovat. Zkusila 
jsem žurnalistiku, ale nevzali mě. V Ústí nad Labem naštěstí zrovna otvírali na pajďáku nepedagogický obor 
základy humanitní vzdělanosti. 
Narazila jsem na senzačního učitele Tomáše Lebedu, díky němuž mě politologie přímo nadchla – takže jsem po 
bakaláři pokračovala v Praze na fakultě sociálních věd. S ideou, že se budu snažit dál rozvíjet a možná naši 
společnost i něčím obohatit. 
Primárně jsem tedy politolog a zkoumám kvalitu demokracie, jakým způsobem se nastavení různých institucí 
odráží na životě společnosti. A co je potřeba, aby se demokracie, kterou máme, dál rozvíjela a vydržela nám. 
 
Při čtení vaší knihy mě překvapily odlišnosti, v čem jsme jiní než obyvatelé západní Evropy. 
Některé výsledky byly nečekané i pro mne. Knihu psalo sedm autorek a každá se zabývá specifickým tématem, 
o němž jsem předem nevěděla úplně všechno. 
Velmi mě fascinovala hned úvodní analýza Petry Anýžové o obecném hodnotovém nastavení společnosti, které 
se pak promítá do všech dalších konkrétních postojů. A umožňuje pochopit, proč se Česko v některých datech 
vymyká průměru. 
Potřebné údaje získáváme tak, že reprezentativní vzorek populace vyplňuje každé dva roky dotazník s řadou 
položek – určitých hodnot, vlastností. U každé označí, do jaké míry jim ten který postoj odpovídá (tradice, 
bezpečnost, požitkářství, univerzalismus, benevolence, samostatnost, moc, úspěch…). 
Na základě toho se určí, jaký je kdo hodnotový typ. Zda se orientuje víc na druhé, nebo na úspěch, je 
konzervativní, nebo otevřený změně. 
 
Co vše ovlivňuje, jaký postoj člověk zaujme? 
Souvisí to hlavně s věkem – konzervativní hodnoty logicky zastávají spíš starší lidé. Opakem je otevřenost 
změně, blízká mladším lidem, vliv má taky vzdělání. V tom jsou ale Češi specifičtí: konzervativní hodnoty jsou 
výrazné i u vysokoškoláků. 
A na rozdíl od západní společnosti, orientované hodně na druhé, u nás dominuje zaměření na individualismus, 
úspěch a moc. Podobné je to u dalších postkomunistických zemí. 
Což lze vysvětlit tím, že na Západě se mají už opravdu dobře, jsou po materiální stránce saturovaní – 
společnost je proto přístupnější změně a pomoci druhým. Není tam ani takový tlak na otázku bezpečnosti a 
tradice. 
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Naše rodina je založena na konceptu demokracie, jakmile se děti podílejí na rozhodnutí, jsou ochotnější je 
dodržovat. 
FOTO: archiv Jaroslavy Pospíšilové 
Opravdu česká odlišnost je, že zatímco ostatní východní země se v průběhu let trochu posouvají, hodnotami 
orientace na druhé se Západu přibližují, my se mu v důrazu na moc a úspěch naopak vzdalujeme. A nevíme 
proč. 
Projevuje se to pak i tím, že se společnost obává čehokoliv nového, není otevřená – a velmi snadno slyší na 
populistické a autoritářské apely. 
 
Šokovalo mě, že pro Čechy jsou peníze důležitější než zdraví! 
Tak to skutečně vyšlo, ale jde jen o těsné vítězství. Ne že by byly na prvním místě peníze a zdraví bůhvíkde. Je 
hned v závěsu. Netroufám si říct, co je příčinou, může vzniknout řada dohadů… 
 
Ani s pocitem štěstí nebodujeme – jsme až 23. na světě. Vlivem historie? Genetiky? 
Hodně je to dané naší národní povahou, jsme Švejkové a kverulanti, rádi si stěžujeme. Naopak skandinávské 
země jsou zvyklé si nestěžovat a v dotaznících odpovídat pozitivně. 
Pocit štěstí ovlivňuje hlavně to, zda máme materiální zabezpečení, zdraví a rodinu. Překvapením pro mě bylo, 
že nehraje roli, zda rodina obsahuje děti, stačí mít partnera. Zato status „single“ vychází nevýhodně. 
Většina občanů ani netuší, že cifry o kriminalitě jdou dolů, zato ví z televize o každé špatnosti, která se kde 
šustne. Kolegyně Dana Hamplová upozorňuje, že nejspokojenější jsou sice Dánové, ale přitom právě v Dánsku 
je největší spotřeba antidepresiv, raději proto tyhle závěry trochu zlehčuji, aby se nebraly tak absolutně. 
Spíš než místo v žebříčku, kdo je za námi a před námi, jsou zajímavé trendy, jak se vyvíjí společnost. A z 
posledních dat je vidět, že se Češi učí být šťastní a spokojení, mít pozitivní nastavení mysli. Nárůst je malinký, 
ale je. 
 
S bezpečností jsme na krásném 6. místě v Evropě! Odpovídá tomu hodnocení Čechů? 
Právě že ne. Kriminalita u nás stále klesá, přesto se bojíme víc, než by vycházelo z oficiálních statistik. Souvisí 
to evidentně s teroristickými útoky ve světě a zejména s mediálním tlakem, který je tu nastavený na strašení lidí. 
Většina občanů ani netuší, že cifry o kriminalitě jdou dolů, zato ví z televize o každé špatnosti, která se kde 
šustne. Tady zatím k žádnému teroristickému útoku nedošlo, ale Evropa je dnes tak propojená, že jistotu nelze 
mít nikdy. A tragédie se často odehraje blízko, zasáhla už i pár Čechů v zahraničí. Bojí se víc ti, kdo se cítí 
slabší – starší lidé, ženy… 
 
Podobné výsledky najdeme i v přístupu k migraci, emigrantům, že? 
To je velmi třaskavé a diskutované téma. Kolegyně Dita Čermáková se snaží vysvětlit, že není vše černobílé. 
Česká republika je v těchto datech zcela extrémní, bojíme se migrace úplně nejvíc ze všech! 
Ve společnosti se setkáváme s tlakem, jak toto téma využít a strach posílit, na druhou stranu se to někdo snaží 
zlehčovat ve smyslu, že u nás je migrantů málo, a proto je strach nesmyslný. Což není zcela pravda. Souvisí to 
opět s hodnotovým nastavením: jsme opatrnější a zachováváme si odstup. 
Češi v sobě demokracii mají, jde o to, co od ní očekávají.Vztah k migrantům ovlivňuje i fakt, jaké máme osobní 
zkušenosti s jinými rasami, zda v naší blízkosti bydlí nebo zda cestujeme do zemí, kde žijí. Byli jsme dlouho 
uzavření železnou oponou mezi horami a podvědomě si chceme naše území hájit. Je to svým způsobem 
pochopitelný postoj nesouvisející s reálným počtem uprchlíků. 
Známe z okolí převážně jen přistěhovalce z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu – a ti nám většinou nevadí. 
Nejméně jsme ochotní přijímat Romy a muslimy. Tudíž i ochota chránit práva menšin je u nás až na posledním 
místě. 
 
Dostáváme se k vaší kapitole o demokracii – jaký k ní mají Češi vztah? Rozumějí jí správně? 
Ani vědci se neshodnou, co přesně ten pojem obnáší. Jde o vládu lidu pro lidi, představu o ideálním fungování 
režimu. Ovšem v každé zemi má trochu jinou podobu – hlásí se k ní přece i KLDR! 
Jako nezbytné podmínky demokracie se uvádějí existence právního státu a svobodné volby. Čeští občané pak 
doplňují spolehlivé sdělovací prostředky, často je demokracie spojovaná i s ekonomickým úspěchem. 
U nás po revoluci panovalo v tomto směru velké očekávání, jenže nové politické problémy a nejistý trh práce 
přinesly propad důvěry a vystřízlivění. 
Přesto je v datech vidět, že Česko má za sebou demokratickou tradici z první republiky a že se její hodnoty 
částečně udržovaly i v době komunismu. Češi v sobě demokracii mají, jde o to, co od ní očekávají. 
Na rozdíl od Západu klademe (právě díky zkušenostem z minulosti) velký důraz na svobodu médií – v tom jsme 
citlivější. Jsem zvědavá na další kolo výzkumů, které zahrne i aktuální nárůst vlivu různých trollů, 
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dezinformačních serverů a kampaní, kvůli nimž je naše doba označována jako postfaktická. Nejsou už tak 
důležitá fakta, ale emoce. 
Kolektiv autorek knihy Jak se žije Čechům v současné Evropě. Zleva: Petra Anýžová, Dita Čermáková, Renáta 
Topinková, Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová, Klára Plecitá (Vlachová), Dana Hamplová. 
FOTO: archiv Jaroslavy Pospíšilové 
Při hodnocení, jak si stojí česká demokracie, vidí Češi jako největší slabinu rovnost před soudy, mají pocit, že 
justice nefunguje, jak by měla. V datech z roku 2014 byl patrný i odstup od elit a pocit vlastní nedůležitosti. Že je 
vlastně jedno, koho budu volit, protože ti nahoře se vždycky nějak domluví… 
Potvrzuje se, že základní demokratická hodnota – svoboda – nese riziko devalvace. Čím víc jí máme, tím méně 
si jí vážíme. Což je špatně, přestáváme mít zapnuté majáčky a nedostatečně reagujeme na to, že nám ji někdo 
nenápadně ukrajuje, krade a ve finále nás o ni může připravit. 
 
Je to i věc zdatného politického marketingu… 
S nímž Češi ještě neumějí pracovat. Ale ukazuje se to i v případě brexitu. Britové jsou národ s dlouhou 
demokratickou historií, přesto se tam právě vlivem politického marketingu stalo něco, co nikdo nečekal. 
Strany, které byly pro vystoupení z EU, vedly masivní kampaň. A lidé, kteří neměli dost objektivních informací, 
teprve teď střízlivějí a uvědomují si, co to všechno znamená. 
Beru jako neštěstí použít na tak důležitou věc referendum, zvlášť v zemi, která s ním nemá příliš zkušeností. 
Naproti tomu Švýcarsko má dlouhou historii referend a umí s nimi pracovat. 
Ale ani u nás nevidím tuhle cestu jako šťastnou, náš systém je jinak nastavený. Žijeme v parlamentním režimu a 
referenda mohou mít místo v lokální politice, kde je smysluplné, aby se lidé podíleli na rozhodování, protože těm 
problémům rozumějí. Referenda na celostátní úrovni jsou snadno zneužitelná a manipulovatelná. 
 
Další kapitola má hezký název: Proč bychom si měli důvěřovat. Proč? 
Protože to, jaký je náš sociální kapitál, tj. kolik máme osob důvěrníků, kterým se můžeme svěřovat (nebo zda 
vůbec nějakou máme), ovlivňuje naše postoje, vnímání. 
Základem pro utváření osobnosti je výchova v rodině a ve škole plus vlastní zkušenosti. Vědci odhadli, že bude 
trvat padesát až šedesát let, než dojde ke skutečné generační obměně a vyrostou děti lidí narozených už ve 
svobodě.Totalitní systém důvěru mezi lidmi výrazně naboural, narušená byla i v době protektorátu. Je přitom 
prokázáno, že lidi, kteří mají přátele a blízké, jsou spokojenější, vykazují i menší obavy z čehokoliv. A jsou i 
zdravější, minimálně subjektivně hodnotí svůj stav lépe. 
Nevíme, co co ovlivňuje, zda nemocní nemají kontakty z důvodu nemoci, nebo se cítí nemocní, protože jim 
chybí blízká osoba. Každopádně na vztazích záleží! 
Překvapilo mě, že nejméně si lidé důvěřují v Polsku. A nejvíc sázejí na přátelství opět v Dánsku. U nás máme 
stále rezervy. I zde neseme ještě pozůstatky komunismu. 
 
Jak dlouho bude trvat, než se od nich oprostíme? 
Neumím věštit z křišťálové koule. Je třeba říct, že se Češi pomalu, ale jistě ve svém pohledu na svět zlepšují, 
stoupá tendence hodnotit život pozitivněji. Nicméně nás čeká ještě velký kus práce. 
Dnešní střední generace, která vyrostla v totalitě, doufala, že její děti už budou mít zcela jiný život. To sice mají, 
ale jejich myšlení a systém hodnot zůstaly vlivem předávání starých vzorců na půl cesty. 
Základem pro utváření osobnosti je výchova v rodině a ve škole plus vlastní zkušenosti. Vědci odhadli, že bude 
trvat padesát až šedesát let, než dojde ke skutečné generační obměně a vyrostou děti lidí narozených už ve 
svobodě. Tak si to spočítejte, já se obávám, že kompletní obnova potrvá dlouho… 
 
Jaký je váš soukromý žebříček hodnot? A v jakém duchu vedete své děti? 
Moje osobní a pracovní postoje jsou propojené. Demokracií se zabývám v ústavu, ve škole i doma. Naše rodina 
je založena na konceptu demokratické výchovy, snažíme se děti vést opravdu ke svobodě a osobní 
odpovědnosti. Jak se dnes říká – partnersky. 
Stejným způsobem jsme jim vybrali školu. Osmiletý Tobiáš byl celkem bez problémů, ale šestiletá Dora je 
značně dominantní osobnost a už ve školce špatně reagovala na autoritativní přístup některých pedagogů, 
docházelo k nesouladu s tím, co znala z domova. Vztekala se, neustále s někým bojovala… 
Jsem typ matky, která si všechno nastuduje. Možná je to i tím, že jsem měla děti až ke třicítce a jsem zaměřená 
vědecky. Takže jsem přečetla pár knih a pochopila, že na ni musíme jinak, našla jsem koncepci výchovy bez 
poražených. 
Vzájemně si vycházíme vstříc, není to o tom, že by děti měly absolutní rozhodovací právo a v domácnosti 
vládly, pořád ji vedeme a řídíme my. Ale kde to jde, dáváme jim prostor, aby adekvátně věku spolurozhodovaly. 
Třeba o společném volném čase. 
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A když přijde krize? 
Svoláme rodinnou radu a hledáme řešení vyhovující všem. Teď jsme nastavovali denní režim. Neradi vstáváme 
a pokaždé nastal šílený chaos končící nepříjemnými pocity na obou stranách. Tak jsme si sedli a každý navrhl, 
co by chtěl ráno dělat. 
Ve finále vyšlo, že by dětem vyhovovalo vstát o pět minut dřív a pustit si krátkou pohádku – raníček. Takže 
vstávají v sedm, pohádkou se nastartují – a pak výborně fungují. 
Tohle řešení by mě ani manžela nenapadlo, naopak bych se bála dalšího zdržení. Jakmile se zkrátka děti 
podílejí na rozhodnutí, jsou ochotnější ho dodržovat. 
Děti milují hory - nadšeně lyžují. 
FOTO: archiv Jaroslavy Pospíšilové 
Stejným způsobem funguje jejich komunitní Svobodná škola. Děti si například dobrovolně odsouhlasily zákaz 
technologií, aby si mohly spolu víc povídat a hrát. 
 
S manželem se v této oblasti názorově shodnete? 
No, teď už ano… Je to advokát zvyklý mít jasně nastavená pravidla. Navíc z učitelské rodiny, takže zažil trochu 
jinou výchovu, velmi láskyplnou, ale rodiči hodně směrovanou. 
Já prosazovala výrazně větší volnost. Dnes vidí praktický výsledek, že s dcerou vycházíme oba mnohem lépe. 
Odpadly šílené scény a boje o to, kdo je pán. 
 
Čím vyrovnáváte svoji profesi a druhou směnu v rodině? 
Cvičím jógu, taky jezdíme na výlety. Jinak moc času na relax nemám, hodně čtu, ale většinou jen v rámci 
povinností. Do dvou let bych měla dokončit doktorandské studium a pak… 
Ráda cestuju a poznávám nové končiny, můj sen je podívat se někam dál, třeba do Austrálie, a chvíli tam i žít. 
S manželem máme takový náš mentální azyl: kdybychom tu náhodou definitivně přišli o demokracii, líbilo by se 
nám asi na Novém Zélandu, oba milujeme přírodu… 
Často se teď mluví třeba o Bali, ale je to možná až příliš velká exotika – a nejsou tam hory, což by chybělo 
dětem, které nadšeně lyžují. Pokud to půjde, zůstaneme v Řeži. 
 
Dala jste si novoroční předsevzetí? 
Konkrétně prvního ledna si žádné předsevzetí nedávám. Moje největší přání je, aby mé děti mohly vyrůstat v 
demokracii v České republice, která bude svobodná, za kterou se nebudeme muset stydět a bude se nám v ní 
dobře žít. Rádi přiložíme ruku k dílu. 
 
 
URL| https://www.novinky.cz/zena/styl/495164-jaroslava-pospisilova-v-cesku-dominuje-zamereni-na-
individualismus-uspech-a-moc.html 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
novinky.cz 
 

Alice Horáčková 
29.1.2019    Xantypa    str. 84    Kniha 

    LUCIE PANTAZOPOULOU DRAHOŇOVSKÁ         

Bahnem se nedá projít s čistými kotníky. O tajných láskách a ženském pohledu na totalitu  
 
Když se Alena pouští po manželově smrti do úklidu jeho pokoje, najde v šuplíku stoh neotevřených dopisů, 
psaných ženskou rukou. Kdo a proč je Járovi psal? Měla by si je přečíst, anebo je lepší, aby je okamžitě 
zahodila? Kolem tohoto nečekaného nálezu rozvíjí novinářka a spisovatelka Alice Horáčková příběh svého 
románu NEOTEVŘENÉ DOPISY, který čtenáře vrací do poúnorového Československa. Tichou spoluhráčkou 
Alenina monologu je paní Dvořáková, jíž románová hrdinka během četných setkání postupně odhaluje svůj 
dramatický život po boku talentovaného, leč psychicky zlomeného výtvarníka, jemuž se zcela obětovala. Nutno 
ovšem dodat, že i paní Alena má svoje tajemství.  
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* Napsala jsi životopis o femme fatale Vladimíře Čerepkové i faktografickou knížku rozhovorů se sourozenci 
slavných osobností. Co tě nyní přivedlo k beletrii?  
 
 Vlastně všechny moje knížky vycházejí z rozhovoru a z pokušení si s tímhle žánrem pohrát, někam ho 
posunout. Můj velký vzor je v tomto přístupu běloruská spisovatelka Světlana Alexijevičová, která z desítek a 
stovek rozhovorů tvaruje úžasné příběhy. U mě to opouštění přísné fakticity nastávalo pozvolně, dalo by se říct, 
že rostlo úměrně tomu, jak jsem si začala víc věřit jako autorka. A výsledkem je román na půdorysu skutečného 
života.  
 
* Co tě do toho života tak vtáhlo?  
 
 Tajemství. Předobraz hlavní hrdinky, paní Alenu T., jsem objevila úplnou náhodou, na večírku u přátel. 
Vyprávěla tam, jak po smrti manžela našla v jeho šupleti štos dopisů. Byly neotevřené, psané ženskou rukou. 
Alena říkala, že je asi spálí. A já jí tam už tehdy nějak intuitivně řekla, ať je nepálí, že by to byla škoda. No a pár 
týdnů potom jsme šly na kafe…  
 
* Takže jsi vlastně byla stejně jako paní Dvořáková Aleninou zpovědnicí, která se postupně seznamuje s jejím 
příběhem?  
 
 Bylo to tak, a já až během těch setkání pochopila, že to bude nejen příběh o neotevřených dopisech, ale 
také o tom, že aby člověk mohl někoho podpírat, potřebuje být také sám podpírán, odněkud čerpat sílu… A že 
ty tajné lásky byly vlastně dvě.  
 
* Alena vypráví o době, kterou si coby ročník 1980 nemůžeš moc pamatovat…  
 
 Ono se to nezdá, ale těch devět roků, které jsem tu na sklonku „totáče“ prožila, je docela dost. Pamatuju 
si hrůzu, kterou měla moje máma z návštěvy jakéhokoli úřadu, na její boj s revizními doktory, pamatuju si na 
strach, že ve škole prořeknu něco z toho, co se říkalo doma, a taky na sadistickou ředitelku ve školce, která byla 
kovaná komunistka, a tím pádem byla nedotknutelná. Chtěla jsem ukázat, jak moc náš život ovlivňovaly takové 
věci, jako je kádrový posudek, domovníci v baráku nebo úřednice na národním výboru, a jak malá šance byla to 
změnit – tedy pokud měl člověk nějaký pud sebezáchovy. Tohle všechno ve mně rezonovalo, když jsem psala o 
Aleně, která po porodu živila tříčlennou rodinu z pouhých čtyř set padesáti korun měsíčně a čelila byrokratické 
buzeraci. To už si dneska, kdy se nostalgicky vzpomíná na „výborné“ socialistické školství a zdravotnictví, 
málokdo dokáže představit. Myslím, že v tom je hluboká pravda, když Alena říká, že každý, kdo v té době žil, se 
musel trochu umazat. Prostě bahnem se nedá projít s čistými kotníky.  
 
* V knížce se dotýkáš i tématu citlivého pro každou ženu, a to těhotenství a porodu, které v případě Aleny 
probíhaly poměrně dramaticky, včetně necitlivého přístupu porodníka. Mám bohužel pocit, že v tomto ohledu se 
zas tak moc nezměnilo…  
 
 No alespoň máme právo toho doktora změnit. Alena sice podvědomě tuší, že její porodník je špatný a 
předčasně ji posílá na císařský řez vlastně jen kvůli svému kalendáři, ale zároveň si to nechce úplně přiznat. 
Změnit doktora znamenalo v té době neskutečné úsilí. Navíc svou roli sehrála i takzvaná lékařská autorita, 
nebylo vůbec běžné, že by doktoři s pacienty nějak diskutovali, byla to v naprosté většině případů komunikace 
svrchu, to vím i z vlastní rodiny.  
 
* Vyprávěl se ti její příběh snadno?  
 
 Snadné to bylo v tom, že jsem od začátku věděla, čím začnu, že neotevřené dopisy budou základním 
rámcem. Spoustu dalších věcí jsem si však ujasňovala až během psaní, včetně toho, že se mi dobře píšou 
vnitřní monology, jestli se to tak dá nazvat – všechno to, co paní Alena neřekla, ale mohlo se jí honit hlavou.  
 
* Znám tě už dlouho a neřekla bych, že jsi zrovna extrovert. Jak to, že se z tebe najednou vyvalila lavina slov?  
 
 Já jsem věcná možná tak na první pohled, vnitřně to ve mně docela dost hučí. A v určitých momentech 
mám skoro až manické fáze, které se snažím silou vůle potlačovat, ale při psaní je to spíš výhoda. Také bych 
neřekla, že je to knížka vyloženě chrlivá, možná je to formou, že je to vlastně monolog, v kterém je schovaný 
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dialog. Alena svoje tajemství před zvědavou Vlastou do poslední chvíle skrývá, upejpá se a zdráhá, často stočí 
řeč jinam… Prostě snažila jsem se, aby tam bylo cítit i napětí z toho, co si ještě pro čtenáře schovává.  
 
* Četla reálná paní Alena tvoji knihu?  
 
 Paní Alena mi při psaní dala úplně volnou ruku. Řekla bych, že to souvisí s tím, že je s minulostí 
naprosto srovnaná, a pak mi taky důvěřovala. Jenom občas se zeptala: „Myslíte, že to opravdu vydá na knížku? 
Nerozmyslela jste si to náhodou?“ Rukopis jsem jí dala přečíst v okamžiku, kdy už byla knížka skoro hotová. 
Alena mi ještě ten den napsala zprávu: „Alice, nemohu si pomoci, ale líbí se mi to.“ No a teď to čtou všechny její 
kamarádky.  
 
* Takže se s Alenou ještě vídáte?  
 
 Vídáme, nebo abych to řekla jejím slovníkem, slejzáme se furt. Probíráme život, mužský, potomky, 
nemoci i Babiše, a co budu zapírat, často si zadrbeme. Prostě Alena je tak trochu součástí mé rodiny a já jsem 
strašně ráda, že ji mám.  
 
* Prozradíš nakonec aspoň, jestli Alena naložila s dopisy stejně jako tvoje románová hrdinka?  
 
 No teď už to snad prozradit můžu… Nenaložila.  
 
*** 
 
ALICE HORÁČKOVÁ  
 
Narodila se v roce 1980, vystudovala Fakultu sociálních věd UK. Pracovala jako literární redaktorka deníku 
MF Dnes. V roce 2014 debutovala biografickou knihou VLADIMÍRA ČEREPKOVÁ – BEATNICKÁ FEMME 
FATALE, která byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera pro objev roku. O dva 
roky později vydala titul 7X VE VEDLEJŠÍ ÚLOZE, v němž se osmi sourozenců sedmi výjimečných lidí 
vyptávala na jejich život ve stínu slavných.  
 
Foto autor| FOTO RICHARD KLÍČNÍK 
Foto popis| 
 

Rohovor: Michal Urban -,,Studenti by měli na fakultě dostat více právnické 
potravy, aby za ní nemuseli utíkat jinam" 

29.1.2019    pravniprostor.cz    str. 00     
             

Existuje film, který by měl vidět opravdu každý právník? Čím se liší současní studenti práv od generací 
předchozích? O jakých změnách se v rámci nové akreditace výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
uvažuje? Měla by být fakulta náročnější? Existuje recept na to, jak zvýšit společenské povědomí o právu? 
 
V rozhovoru odpovídal JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph. D. - vedoucí Centra právních dovedností a zakladatel 
programu Street Law na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  
 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jste absolvoval jako student a své alma mater jste zůstal věrný i 
po studiích – pouze s výměnou školní lavice za katederní stupínek. Změnilo se nějak studium práv od dob 
Vašich studentských let?  
 Výměna byla trochu složitější. Po vystudování práv jsem ještě dostudovával pedagogickou fakultu, 
takže nějaký čas jsem působil úplně mimo právnickou fakultu a vrátit jsem se ani neplánoval. Přivedl mě zpět 
asi po třech letech až doktorát, který jsem zde začal studovat. A poté se otevřela možnost ucházet se o 
asistentské místo. Ale zpět k vaší otázce, studium se dle mého názoru změnilo hodně. Nejvýraznější změnu 
vidím v tom, že současná podoba výuky zahrnuje daleko větší počet prakticky a dovednostně orientovaných 
předmětů, než jaké fakulta nabízela za dob mého studia, daleko vetší počet zápočtů a průběžných písemných 
úkolů. Fakulta toho víc studentům nabízí a zároveň toho ale po nich také více požaduje, což je dobře.  
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 Takže vnímáte tuto změnu jako pozitivum? Měla by fakulta studenty k takovým činnostem nutit, nebo by 
to mělo fungovat spíše na bázi jejich dobrovolného rozhodnutí?  
 Myslím si, že potřeba je oboje. To znamená iniciativa fakulty i ochota a motivace studentů. Ale mám-li 
mluvit z pozice učitele, tak říkám, že fakulta by měla být náročnější. A současné úvahy o nové akreditaci 
studijního programu jdou právě směrem "udělejme fakultu náročnější", což rozhodně podporuji.  
 Na fakultě působíte jako vedoucí Centra právních dovedností, zároveň jste člen Katedry politologie a 
sociologie. Učíte několik předmětů (např. Mediální příprava pro právníky, Právní praxe na středních školách - 
Street Law, Právo a film a řadu dalších), takže jste v úzkém kontaktu se studenty. Jací jsou dle Vašich 
zkušeností dnešní studenti práv? Lišíme se něčím od toho, jací jste byli vy?  
 Nemám v ruce žádná exaktní data, ale na základě svého pozorování vidím největší změnu v tom, že za 
dob mého studia pracovalo okolo 15 % studentů a zbytek více méně jenom studoval. Dneska je to naopak. Není 
výjimečné, že si student nezapíše předmět, protože v den jeho výuky pracuje, že se přijde omluvit z účasti na 
semináři, protože musí naléhavě do práce, což si ze svého studia vůbec nepamatuji. V ročníku bývalo jen pár 
lidí, kteří chodili v obleku, protože pracovali, ale zbytek jsme byli takříkajíc „studenty na plný úvazek“, kteří dělali 
v zásadě jenom fakultu, a k tomu byli buď v nějakém spolku, nebo si užívali studentský život.  
 To, že je studium teorie doplněno praxí, je samozřejmě dobře. Fakulta podle mě nemá vychovávat jen 
teoreticky vzdělané právníky. Ale je otázka, jak by to propojení mělo vypadat. V ideálním světě by studentům 
praxe měla zajišťovat fakulta, protože není praxe jako praxe. Můžu chodit do advokátní kanceláře, firmy nebo na 
soud a vlastně se tam nic pořádně nenaučit, anebo to naopak může být velmi dobrá zkušenost. Úkolem fakulty 
je zajistit, aby většina lidí, kteří jdou na stáž, si z ní co nejvíce odnesli. Jedním z klíčů k úspěchu je zajistit pro 
každého studenta dobrého mentora, který se o něj stará. To může být člověk buď z té instituce, nebo fakultní 
učitel, který se se studenty v průběhu jejich praxe schází a pomáhá jim reflektovat jejich zážitky, přemýšlet nad 
nimi a uvědomovat si, co se vlastně během praxe učí, a jak se daná praxe vztahuje k teorii, kterou probírají v 
jednotlivých předmětech. Takhle nějak si tedy představuji ideální praxi.  
 V reálném světě nás ale omezuje kapacita vyučujících a mnohdy i jejich motivace. Je samozřejmě 
jednodušší vést praxi tak, že studenty jenom vyšlu do instituce a na konci všem zapíšu zápočty, případně s nimi 
uspořádám jedno reflexní setkání, než se s nimi scházet každý týden a reflektovat to, co se naučili. I pro 
instituci, kde student praxi koná, je samozřejmě daleko jednodušší dávat studentovi převážně administrativní 
úkoly, které nikdo nechce dělat, a na konci mu napsat hodnocení, než mu chystat pestrou nabídku úkolů a 
každý týden s ním rozebírat, co vlastně dělá, co se tím učí a jak se mu praxe líbí. Odpověď na to, jak správně 
praxi nastavit, se tedy odvíjí od toho, jaké má fakulta kapacity a s jakými institucemi chce spolupracovat. Na 
fakultě máme praxe, kde mentoři z jednotlivých institucí fungují skvěle, a máme samozřejmě i takové, kde 
nefungují téměř vůbec. To samé lze v zásadě říci i o učitelích. Jsou učitelé, kteří svou praxi vedou velmi poctivě, 
a jsou učitelé, kteří jsou spíše jen garanty toho, že vůbec něco probíhá, ale co se student naučí, to je především 
na něm.  
 Jakou máte zpětnou vazbu ze strany studentů, kteří mají zkušenost jak s praxí řízenou ze strany fakulty 
pod vedením kooperujících garantů, tak i s prací v advokátní kanceláři takříkajíc na vlastní pěst a mohou tedy 
srovnávat?  
 Hodně záleží na tom, v jaké byli instituci, takže je obtížné jejich zkušenost zobecňovat. Záleží na tom, o 
čem už jsme mluvili - do jaké míry byli vedeni svým učitelem či mentorem, do jaké míry je jejich vlastní 
advokátka měla spíše jen jako levnou pracovní sílu a do jaké míry je pouštěla do odbornějších věcí. Problém 
však je, že je to často náhodné.  
 Zajímavé je podívat se na zkušenosti jiných právnických fakult. V Brně musí například studenti povinně 
absolvovat praxi, ale fakulta jim nabídne jen pár míst a většina studentů si musí praxi zařídit sama, čímž vzniká 
velká loterie stran toho, na jak dobrou a přínosnou praxi narazíte. Můžete přijít do advokátky, kde budete dělat 
podřadnou práci a nenaučíte se nic moc, anebo si vás budou vážit a dávat vám náročnou práci i poctivou 
zpětnou vazbu.  
 Z mého pohledu by bylo skvělé, pokud by naše fakulta, která v rámci nové akreditace uvažuje o tom, že 
chce mít jednu povinnou praxi pro každého studenta, zajistila pro každého studenta jednu z těch dobře 
vedených praxí. Tím bychom jako fakulta jednak vyslali signál, že praxe ke studiu patří, a povzbuzovali učitele, 
že mohou při výuce využívat toho, že studenti nějakou praxi absolvovali. A současně bychom se vyhnuli tomu, 
že nám budou studenti jen nosit všelijaká potvrzení o praxi, což z této povinnosti může udělat jen formalitu, 
která všechny zatíží administrativou, ale dobrého přinese jen málo.  
 Jak jsem již zmínila, na fakultě vedete mimo jiné zajímavý předmět Právo a film. [1] Existuje film, který 
by měl vidět opravdu každý právník a v čem mu to může být případně přínosem?  
 Takových filmů je docela dost a je zajímavé sledovat, jaké filmy obstojí navzdory času. Jsou to často 
staré právnické klasiky, které ale i dnešnímu publiku mají hodně co říct. Velmi dobrou zkušenost mám s filmem 
Philadelphia a s filmem Jako zabít ptáčka, skvělých je Dvanáct rozhněvaných mužů, pro mnohé trochu 
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překvapivě je právnickým filmem i Gándhí – mnoho lidí neví, že Gándhí byl právník a jeho kariéra začala jako 
kariéra právníka a až shodou okolností se dostal do role, ze které ho všichni známe, to znamená vůdce 
revolučního hnutí.  
 Jak takový seminář probíhá?  
 Každý film, který se na semináři promítá, má na starosti pětice studentů. Mají za úkol se na film podívat 
a identifikovat hlavní témata, o kterých by se na základě filmu chtěli bavit. Témata pak se mnou konzultují a 
hledáme, která z nich dávají největší smysl, a následně k nim hledají aktuální právní úpravu, srovnávají právní 
úpravu ze zahraničního filmu s tou českou, analyzujeme, co je ve filmu z hlediska práva špatně, nebo co se od 
té doby změnilo. Film je jakýmsi vstupem do diskuze, ale ta pak často od samotného děje filmu odbíhá – 
smyslem není probrat každou scénu, ale zaměřit se na několik stěžejních témat. [2]  
 A který právnický film máte nejraději Vy?  
 Ty čtyři výše jmenované patří i do kategorie mých nejoblíbenějších. Pokud zabrousíme do českých luhů 
a hájů, tak velmi hezký je například filmový kousek ze života vesnického advokáta Kauza králík, ze 60. let 
existuje půvabná tzv. právnická pohádka s Janou Hlaváčovou v hlavní roli (film Obžalovaná) a specifický, ale 
vlastně také právnický film, je Kladivo na čarodějnice. Z novodobé produkce můžeme jmenovat například Hořící 
keř nebo Zločin v Polné.  
 Chystáte se do osnov svých seminářů zařadit například i analýzu pořadu Soudkyně Barbara, který má v 
naší společnosti výrazný dopad na povědomí významné části laické veřejnosti o právu a právnících?  
 Silně nad tím uvažuji a myslím si, že bych měl. Nabízí se zde například srovnání pořadu Soudkyně 
Barbara a seriálu Život a doba soudce A.K., který je počinem České televize a demonstruje i život soudce a jeho 
dilemata. Jsou to pořady, které otevírají právní prostředí laikům. Jedním z cílů semináře je uvědomit si, co se z 
médií o právu dozvídají laici. Protože v konečném důsledku je populární film daleko vlivnější než to, co je 
napsáno v zákoně. A i pokud film neodpovídá platné právní úpravě, bude se od něj odvíjet jejich názor na právo 
a právníky. Proto mi přijde velmi zajímavé sledovat tuto linku, a to konec konců i u Soudkyně Barbary. Může 
nám ten pořad připadat úsměvný a můžeme mít pocit, že je přece jasné, že nezobrazuje skutečnost, řada lidí ho 
ovšem zcela určitě bere vážně.  
 V akademickém roce 2016/17 proběhlo na pražské právnické fakultě rozsáhlé dotazníkové šetření mezi 
studenty prvního, třetího a pátého ročníku, ve kterém jste spolu s JUDr. Simonou Trávníčkovou, Ph.D. a dalšími 
zkoumali, jací jsou současní studenti práv, proč se na práva hlásí, jaké jsou jejich znalosti a dovednosti, jak 
hodnotí náročnost a kvalitu studia nebo např. co studenty ke studiu motivuje a co je naopak od studia odvádí. 
Co Vás vedlo k realizaci takového výzkumu?  
 Učitelé i studenti při svých názorech na fakultu vychází logicky ze své vlastní zkušenosti. Ostatně i Vy 
jste se mě ptala, jaké bylo studium v čase, kdy jsem fakultu studoval, a jak se změnilo. Vycházím ze své 
zkušenosti, která je nutně dílčí. Cílem našeho výzkumu bylo uchopit jednotlivé zkušenosti studentů, povznést se 
nad ně a pomocí poměrně složitě chystaného dotazníkového šetření zmapovat pokud možno celou současnou 
generaci studentů práv.  
 Druhý cíl pak byl ideálně v průzkumu pokračovat a každé 2 roky se zeptat znovu studentů 1., 3. a 5. 
ročníku na stejné otázky. Začátkem tohoto akademického roku se nám povedlo sesbírat druhou vlnu dat, která 
nám již umožní srovnávat to, co před dvěma lety odpověděli prváci a třeťáci, s tím, co nyní odpověděli jako 
třeťáci a páťáci. Měli bychom vidět, jak se při průchodu právnickou fakultou mění, anebo nemění naši studenti.  
 První kolo dotazníkového šetření proběhlo před 2 lety a analýza výsledků byla představena v srpnu 
tohoto roku. Jak náročné je zpracování výsledků průzkumu toho formátu a typu?  
 Strašně náročné. Žádného zkušeného sociologa to asi nepřekvapí, ale mě, který jsem sociologii jako 
svůj hlavní obor nestudoval, při každém šetření znovu a znovu překvapuje, kolik je na každém výzkumu práce, 
která vlastně není vidět. Zní to jednoduše - dotazník sestavíte, na někom vyzkoušíte, zapracujete připomínky, 
znovu vyzkoušíte, sesbíráte data, která různě analyzujete, poměřujete a přetavíte do publikovatelných závěrů. A 
mezitím uplyne rok či dva.  
 Začátkem října proběhlo,,druhé kolo šetření” a studentům identických ročníků byl zaslán obdobný 
dotazník jako před dvěma lety. Co je cílem dalšího průzkumu a v jakém přibližném časovém horizontu můžeme 
očekávat analýzu výsledků?  
 Letošek bude specifický nejen tím, že by se nám mělo podařit propojit současný výzkum s vlnou, která 
proběhla před 2 lety, ale i tím, že mi s analýzou přislíbil pomoc doktor Soukup z Fakulty sociálních věd UK, 
který má s podobnými výzkumy rozsáhlé zkušenosti. Takže i celá analýza bude nepochybně lépe zpracovaná. 
Tato novinka vše možná o trochu protáhne, ale zároveň zkvalitní.  
 Další novinka pak tkví v tom, že se nám podařilo domluvit se s Právnickou fakultou v Olomouci a v Brně, 
aby ten samý dotazník distribuovali také. V současnosti již sbíráme data v Olomouci a během jednoho až dvou 
měsíců bychom měli mít i data z Brna. První výsledky snad budeme mít na podzim.  
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 V sérii otázek, které byly cíleny na důvody studia práv v Praze, se respondenti vyjadřovali ke způsobu 
výuky. Zatímco 48% studentů 1. ročníku považovalo způsob výuky práva na PF UK za motivující, u studentů 3. 
a 5. ročníku spokojenost se způsobem fakultní výuky klesla ke 20%. Čím si tento pokles vysvětlujete?  
 Tím, že na fakultě studenti nenajdou vše, co na ní hledají. Mnoho studentů přichází do prvního ročníku 
připravených „dát fakultě všechno”. Postupně ale zjišťují, že i když si vezmou náročné volitelné předměty nebo 
náročné seminární vyučující, tak všechny povinnosti zvládnou během dvou, maximálně tří dnů. A protože 
pracovní týden má dnů pět, přemýšlí, co s těmi zbývajícími dny. Někdo se věnuje spolkové činnosti, ale mnozí si 
řeknou, že půjdou pracovat, aby se o právu skutečně něco dozvěděli. Jsem přesvědčen, že toto by se dít 
nemělo, a proto vítám již zmíněné snahy o zpřísnění studia, aby studenti dostali dostatek intelektuální právnické 
potravy tady na fakultě a nemuseli ji hledat nikde jinde. Současná podoba nové akreditace počítá s tím, že 
během studia půjdou na fakultou organizovanou praxi všichni studenti, protože praxe ke studiu patří.  
 Prof. JUDr. Jiří Jelínek – vedoucí Katedry trestního práva PF UK – v rozhovoru pro Českou justici [3] 
prozradil, že podle nové koncepce výuky navrhované Katedrou by se trestní právo mělo vyučovat od třetího 
semestru, další navrhovanou změnou je zařazení nového povinného předmětu,,Úvod do studia práva”. Co by 
mělo být náplní a cílem toho předmětu? Jaká by byla jeho koncepce a pod jakou katedru by měl být zařazen?  
 Nejsem ve vedení fakulty, takže vám nemůžu odpovědět jménem fakulty, jaká bude výsledná podoba 
tohoto předmětu a kdo by ho měl na fakultě učit, mohu ale představit koncept takového předmětu, který vedení 
fakulty předložilo naše Centrum. Vypracovali jsme vyjádření k základním akreditačním tezím, v němž jsme 
návrh vedení fakulty předmět Úvod do studia práva zavést velmi uvítali. Naše fakulta je poměrně masová, každý 
rok nastupuje do prvního ročníku 600 nových studentů, mezi kterými jsou nutně značné rozdíly. Proto nám dává 
smysl, aby na začátku studia absolvovali blokovou výuku 2 až 3 dnů, ve kterých by ve skupinách po nějakých 25 
studentech probrali úplné právní základy. Zejména základní právní dovednosti, které dle zkušeností řady 
studentů i nedávných absolventů učitelé předpokládají, že studenti ovládají, že se je v nějakém předchozím 
semináři naučili, což tak ale často není. Například najít si rozsudek a umět ho správně přečíst, chápat základní 
rozdíly mezi soukromým a veřejným právem, rozumět základním vztahům jednotlivých předmětů a právních 
odvětví, napsat jednoduchou plnou moc. Pokud by toto student uměl během prvního týdne, bude to solidní 
základ, na kterém poté mohou stavět všechny další předměty. Úvodní kurz je samozřejmě nemůže nahradit, což 
vyjadřuje i jeho kreditové ohodnocení. Studenti z něj mají získat 1 kredit z celkových 300, které potřebují k 
ukončení fakulty.  
 Smyslem tohoto úvodu by tedy bylo naučit či zopakovat základní právní dovednosti a navíc i dorovnat 
znalostní laťku, neboť na fakultu nastupují jak studenti, kteří za sebou mají rok poměrně kvalitních základů 
práva ze svých středních škol, tak studenti, kteří se s právem setkali jen velmi okrajově, nebo dokonce vůbec. 
Jak mají takto nesourodou skupinu učitelé dobře učit?  
 Neméně důležitým cílem tohoto semináře by pro mě pak bylo studenty namotivovat a vysvětlit jim, jak 
funguje systém studia, podpořit v nich tendenci brát studium vážně a aktivně se zajímat o to, jak vypadá výuka a 
jak učí jednotliví učitelé. Podpořit je v tom vybírat si náročné předměty a vyučující, chtít se o právu opravdu něco 
dozvědět, ne jen bez velkého odporu fakultou proplout. Může to být důležitý signál, který fakulta prostřednictvím 
tohoto předmětu vyšle.  
 Chystají se z Vaší strany nějaké další změny v rámci nové akreditace? Na co nového se mohou studenti 
ze strany Centra těšit?  
 Vedle dříve zmíněného Úvodu do studia práva, na kterém jsme připraveni se podílet, je jednou z 
myšlenek nové akreditace stanovit studentům povinnost absolvovat během studia alespoň jednu praxi. V 
současnosti máme na Centru právních dovedností přes třicet prakticky orientovaných předmětů, z nichž řada 
zřejmě spadne do koše předmětů, ze kterých si studenti budou vybírat povinné praxe. Dále jsme v tezích 
výrazně podpořili myšlenku zpřísnění studia, kdy by měla fakulta udělat co nejvíc kroků pro to, aby odpovědnost 
za to, jak vypadá absolvent fakulty, neležela jen na ní, ale i na studentech. Pokud studenti nebudou chtít 
studovat a nebudou ochotni věnovat svůj čas přípravě na semináře a psaní úkolů, které dostali, tak s tím sami 
učitelé nic neudělají. Proto podporujeme zavádění různých skupinových úkolů, propojení jednotlivých seminářů, 
moot courty, psaní právních úkonů... A to s vědomím toho, že to bude znamenat i víc práce pro učitele.  
 Základům práva vyučujete rovněž středoškoláky, společně se svými kolegy jste se podílel na vydání 
učebnice občanské výchovy pro 8. a 9. třídu, Vaši studenti učí právo v rámci předmětu Právní praxe na 
středních školách. S,,dušemi téměř právem nepopsanými” tedy přicházíte při práci do styku často. Jste se 
současným stavem výuky práva na středních školách spokojen?  
 Moje zkušenosti, zkušenosti kolegů z mého okolí a mých studentů hovoří o tom, že existují velké rozdíly 
mezi školami, a to jak z hlediska časové dotace, tak i kvality učení práva samotného. Kvalita souvisí víc s 
osobností jednotlivých učitelů než s tím, jaká je to škola nebo jestli je v Praze nebo jinde.  
 V rámci projektu Street Law pracujeme i se středoškolskými učiteli, kteří k nám jezdí na kurzy. Znám 
skvělé zapálené učitele, kteří se sami starají o to, jak učit právo dobře a jejichž studenty právo baví, ale je mi 
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jasné, že kvalita toho, jak se učí právo v jedné a druhé škole, nebo i jen jedné a druhé třídě, je hodně 
proměnlivá. Určitě máme hodně kam se zlepšovat.  
 O zlepšení výuky společenských věd a práva,,bojujete” se svými kolegy v rámci projektu Street Law. 
Vidíte mezi středoškolskými pedagogy zvyšující se tendenci pracovat na zlepšení svých schopností a znalostí v 
oblasti výuky práva?  
 Rád bych, ale upřímně musím říct, že nemůžu odpovědět kladně. Znám spoustu učitelů, kteří jsou skvělí 
a pracují na sobě, ale znám také spoustu učitelů, kteří právo nemají rádi, nerozumí mu a učí ho jen proto, že 
musí. Není bohužel výjimkou, že na druhém stupni základních škol, kde se společenské vědy také učí, dostane 
jejich výuku do úvazku tělocvikář, kterému ředitel potřebuje doplnit hodiny. Neumím si představit, že by to udělal 
například s matematikou.  
 Kvalita výuky je hodně proměnlivá. Mohli bychom se bavit o tom, že v českém školství neexistuje žádný 
kariérní řád, že v něm působí málo mentorů a koučů, kteří by pomáhali novým, ale i zkušenějším učitelům na 
sobě dál pracovat, že ředitelé nemají pro samou administrativu čas chodit na hospitace a starat se o rozvoj 
svých zaměstnanců...  
 Další velký problém je, že začínající pedagogové nemají dostatek času si své hodiny pořádně připravit. 
Proč nemůžou celý první rok učit jen polovinu hodin a přitom dostávat plný plat za podmínky, že se zaváží na 
škole dalších několik let učit? Neznám žádnou jinou profesi, kde by na nově příchozího byl vyvinut větší tlak, 
než u učitele na základní a střední škole. Od prvního týdne musí učit nějakých 21 hodin týdně, to znamená 4 
hodiny denně, na třídu jsou sami a tento zápřah trvá od září do června. Pokud učitel učí všechny třídy poprvé, 
tak musí na každý den udělat 4 nové přípravy, což je úkol bez nadsázky nadlidský, pokud mají být všechny 
kvalitní. Když chodí učit studenti práv v rámci projektu Street Law, učí ve dvojicích 10 hodin během měsíce a půl 
a nestačí se divit, kolik času na přípravu učení práva, které navíc již mají mnozí skoro vystudované, potřebují.  
 Tohle všechno vysvětluje, proč výuka práva na našich středních školách vypadá tak, jak vypadá. Je 
potřeba současnou podobu měnit a náš projekt právě na tyto změny cílí, snažíme se vzdělávat středoškolské 
učitele v právu jako takovém, pomáhat jim aktualizovat vědomosti, upozorňovat na změny právní úpravy. A 
současně hledat způsoby, jak učit interaktivně a zábavně, a ty jim předávat, aby jejich hodiny byly lepší, než 
kdyby byly pouhým výkladem. Snažíme se sami učit, do nějakých škol chodíme již několik let, a snažíme se i 
šířit povědomí o tom, jak dobře učit – například s pomocí Vámi zmíněné učebnice pro 8. a 9 třídy základních 
škol.  
 Jaký máte názor na projekt ČAK advokáti do škol? [4]  
 Samotná myšlenka se mi líbí. Advokáti, podobně jako další právníci, mají odpovědnost za právní 
vědomí české společnosti a jeden ze způsobů, jak nelichotivý stav společenského právního vědomí měnit, je 
právě chodit do škol učit právo. Otázkou samozřejmě je, jak správně vybrat témata, která třídám nabídnout a jak 
budou advokáti schopni třídám předat to, co znají ze své praxe. Zde by totiž snadno mohlo vzniknout napětí 
mezi očekáváním advokátů a očekáváním škol. Například v Americe je zapojování advokátů prostřednictvím 
Street Law projektů běžné a mají dnes již dobře vypracované metodiky na to, jak má seminář s expertem, jako 
je například advokát nebo soudce, vypadat, aby si z něj studenti odnesli co nejvíce a nedošlo k tomu, že se 
mine to, co jsou středoškolští studenti schopni vnímat s tím, co přináší advokát.  
 Jak se mohou střední školy a pedagogové do Vašeho projektu Street Law zapojit?  
 Tím, že nám napíšou. Každý semestr pořádáme pro středoškolské pedagogy několik seminářů na 
právnické fakultě, které jsou zaměřené na právo soukromé, veřejné a třetí pak na právní didaktiku. Dále mohou 
například přijet na fakultu na simulovaný soud anebo se domluvit, aby někdo ze Street Law týmu přijel za nimi a 
udělal seminář na jejich škole. Konkrétní informace jsou k dispozici na našem webu.  
 Tímto projektem se podílíte na zlepšení reputace právníků mezi (mladými) lidmi, jakož i povědomí 
mladých lidí o právu. Obecně však právníci příliš dobrou společenskou pověst nemají, lidé si je představují 
jako,,elegantně oblečené podvodníky”, právo vnímají jako nesrozumitelnou změť paragrafů a nevěří, že by 
skrze právo šlo dosáhnout spravedlnosti. Sahá projekt Street Law i mimo středoškolské lavice?  
 Pracujeme se seniory, s romským pěveckým sborem, s věznicí Pankrác a měli jsme spolupráci s 
několika dětskými domovy. Například v případě spolupráce s věznicí se jednalo o skupinku vězňů, kteří byli 
nedlouho před propuštěním, takže byli motivováni dozvědět se něco o světě, do kterého se za chvíli vrátí. 
Všichni si účast na semináři zvolili dobrovolně a skupina byla sestavená ve spolupráci s probační pracovnicí. 
Témata byla vybírána tak, aby byla pro skupinu zajímavá, s tím, že jsme se drželi více v rovině soukromého 
práva a nepouštěli se do práva trestního, protože jsme nechtěli řešit konkrétní případy účastníků semináře, a 
také nechtěli lektory vystavit situaci, kdy o jistém výseku trestního práva vědí účastníci semináře víc než on.  
 Jde o velmi časově náročné aktivity. Kde na všechny tyto bohulibé činnosti berete čas, prostředky a daří 
se Vám shánět kolegy do Street Law týmu?  
 Vnímám to jako důležitou součást svého působení na fakultě. Fakulta je pro celý projekt důležitým 
zázemím, pan děkan nás otevřeně podporuje a fakulta nás občas podpoří i finančně. Nicméně už jen vědomí, 
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že to, co děláme, je oceňováno, je důležité. Skutečnost, že v projektu jsou stále noví lidé, a to, že je projekt 
dnes do značné míry schopen fungovat i beze mě, vnímám jako indikátor toho, že se to celé daří. A také to mě 
na celém projektu nejvíce baví. Vidět, jak lidé, kteří prošli základním kurzem Street Law, v něm zůstávají a 
nabalují na něj další studenty, zaškolují nováčky a přichází i s novými projekty, se kterými bych sám nepřišel. 
Tento tvůrčí a pozitivní samopohyb projektového týmu vnímám jako mimořádně inspirativní. Samozřejmě se 
mně i mým kolegům občas stane, že toho už máme moc a musíme nabídky odmítat a hlídat si své hranice. Ale i 
to je konec konců dovednost, kterou je dobré se (třeba i díky Street Law) naučit - umět říkat ne a dokázat dobře 
odhadnout své síly. Abychom nevyhořeli, ale mohli fungovat ještě mnoho let.  
   
  
 
URL| https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rohovor-judr-michal-urban-studenti-by-meli-na-fakulte-
dostat-vice-pravnicke-potravy-aby-za-ni-nemuseli-utikat-jinam 
 

Několik poučení z brexitu 
30.1.2019    Mladá fronta DNES    str. 11    Názory 

    Jaromír Baxa         

Glosa 
 
Jak dopadne brexit, nevíme. Ale několik poučení si můžeme odnést už dnes. Jaká jsou? 1/ Referendum 
rozděluje společnost. 2/ Členství v EU má alternativy, ne že ne. 3/ Žádná alternativa však není tak dobrá jako 
členství v EU. 
 Dopadne-li referendum zhruba 50 na 50, výsledek neříká nic jiného než to, že je společnost rozdělená. 
A když jedna skupina porazila druhou, druhá bude mít v budoucnu snahu zkusit rozhodnutí zvrátit. Rozdělení 
společnosti může být dlouhodobé a referendem ještě zvýrazněné, pokud se politikům nedaří nalézt cesty, jak 
obě části společnosti usmířit. Nemluvě o tom, že některé výsledky referenda nedávají politikům moc možností, 
jak je uskutečnit. 
 Řada zastánců i odpůrců EU tvrdí, že členství v Unii nemá alternativy. Není to pravda. Alternativy jsou, 
známé a popsané: být úplně mimo, zůstat v celní unii nebo zůstat zapojeni do jednotného trhu. První variantu 
mohou zastávat jen lidé, kteří si myslí, že nás spasí obchod s Ruskem a Čínou. Dohody o volném obchodu pro 
hladké exporty a importy zkrátka nestačí, představy zastánců tvrdého brexitu byly v tomto ohledu úplně mimo. 
Varianty druhá a třetí znamenají, že budeme muset do značné míry respektovat pravidla EU, přispívat do 
společného rozpočtu třeba i více než některé členské země, a přitom se nebudeme moci účastnit rozhodování. 
Ať tak či onak, rozhodnutí budou „o nás bez nás“, ne že ne. Dost pochybuji, že by některá z těchto variant byla 
pro Česko lepší. Nejsem si vědom ani žádné seriózní studie, podle které by na odchodu z EU měla vydělat jak 
Británie, tak jakákoliv jiná země. Spíše naopak. 
 V přímém přenosu můžeme sledovat, jak varianty odchodu vyhodnocuje Británie. 
S přibližujícím se termínem je čím dál zřejmější, že přes všechny nedostatky EU není tak špatnou možností. A 
hlavně, sami odpůrci EU se nejsou schopni domluvit, jaká varianta odchodu by byla lepší. V Británii se navíc 
ukazuje, že celý nápad s brexitem byl především snahou poměrně malé části britských elit využít část 
společnosti k získání většího pocitu moci. Paradoxně se opírají o tu část společnosti, která nejvíce doplatila na 
neoliberální reformy 80. a 90. let a na globalizaci. Jako lék jí přitom - docela cynicky - nabízejí více volného 
obchodu. 
 Nemyslím, že by to v Česku bylo jiné. Takže bychom možná měli přestat uvažovat o EU jako o nepříteli. 
Když jde o nejlepší alternativu, jakou máme, tak bychom se v ní měli snažit vyjednat maximum. Společně se 
zeměmi, se kterými máme podobné zájmy. O ničem jiném než o vyjednávání EU nikdy nebyla a v dohledné 
době ani nebude. 
 
O autorovi| Jaromír Baxa, Fakulta sociálních věd UK 
Foto popis| 
 

Umět pochybovat 
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30.1.2019    ihned.cz    str. 00     
    Univerzita Karlova         

Začátek rozhovoru s Michaelem Romancovem je příznačný. "Počkejte prosím chviličku, ještě odpovím na jeden 
tweet," vítá návštěvu ve svém kabinetu na 
 
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. Známý politický geograf a publicista přispívá do 
řady novin, diskutuje v televizi i rozhlase, na sociální síti Twitter se vyjadřuje k aktuálnímu dění. Akademici, 
respektive elity mají podle něj vstupovat do veřejného dění.  
 "Není nic horšího, než když jsou lidé uzavření se svých profesních bublinách," je přesvědčen 
Romancov. "Nevidím nic špatného na tom, když je třeba úspěšný herec, zpěvák či sportovec dotázán na své 
politické názory, ale veřejnost by si měla uvědomit, že jejich odbornost leží jinde," tvrdí devětačtyřicetiletý učitel. 
Česko podle jeho názoru potřebuje otevřenou společnost, v níž je slyšet mnoho hlasů a kde si lidé uvědomují, 
že je třeba rozlišit hlasy a tóny, které se jim líbí, od těch, jež jsou založeny na faktech. "Lidé z akademické sféry 
by proto měli být ve veřejném prostoru výrazně aktivnější, než jsou," domnívá se Romancov.  
 Jako malý kluk se tento pražský rodák toužil stát popelářem, později námořníkem. Poměrně brzy poté 
už ovšem chtěl být v kontaktu s lidmi, a tak uvažoval o studiu historie, geografie či novinařiny. Absolvent 
Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK nakonec celý svůj profesní život učí. 
Začal občanskou naukou na střední škole, to bylo v letech 1991 a 1992, kdy ještě studoval; celkem na střední 
škole odučil 15 let. Později začal přednášet i vysokoškolským studentům, od roku 1998 působí na katedře 
politologie Institutu politologických studií FSV UK.  
 Když při hodině politické geografie vysvětluje Romancov demografický vývoj a migraci, hovoří stejně 
svižně jako v reálu. Na plátně za svými zády promítá mapy, grafy a tabulky, a ač je týden před Vánocemi, 
učebna je téměř plná. Po promoci najdou jeho posluchači uplatnění nejspíše ve veřejné sféře, sdělovacích 
prostředcích, případně v soukromém sektoru. Možná i ti dva, kteří si nesmírně zajímavý, fakty nabitý výklad krátí 
hraním šipek na mobilu a konverzací na Messengeru.  
 "Nejspokojenější jsem, když se studenti naučí pochybovat. Když jsem schopný jim ukázat, že věci, jež 
považují za dané, takové nejsou," říká učitel s celoživotním zájmem o Rusko, jehož dědeček právě odtud přišel 
roku 1922 do tehdejšího Československa. Kritický přístup ke světu je podle něj tím nejužitečnějším, co si mohou 
absolventi společenských věd ze školy odnést.  
   
Michael Romancov, politický geograf na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy autor: HN – Honza Mudra.  
  
 
URL| http://archiv.ihned.cz/c1-66448930-umet-pochybovat 
 

umět poch y bovat 
30.1.2019    Hospodářské noviny    str. 18    Příloha - Práce &amp; Kariéra 

    TomáŠ WeHle         

michael romancov, politický geograf na fakultě sociálních věd univerzity karlovy  
 
Začátek rozhovoru s Michaelem Romancovem je příznačný. „Počkejte prosím chviličku, ještě odpovím na jeden 
tweet,“ vítá návštěvu ve svém kabinetu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. 
Známý politický geograf a publicista přispívá do řady novin, diskutuje v televizi i rozhlase, na sociální síti Twitter 
se vyjadřuje k aktuálnímu dění. Akademici, respektive elity mají podle něj vstupovat do veřejného dění.  
 „Není nic horšího, než když jsou lidé uzavření se svých profesních bublinách,“ je přesvědčen 
Romancov. „Nevidím nic špatného na tom, když je třeba úspěšný herec, zpěvák či sportovec dotázán na své 
politické názory, ale veřejnost by si měla uvědomit, že jejich odbornost leží jinde,“ tvrdí devětačtyřicetiletý učitel. 
Česko podle jeho názoru potřebuje otevřenou společnost, v níž je slyšet mnoho hlasů a kde si lidé uvědomují, 
že je třeba rozlišit hlasy a tóny, které se jim líbí, od těch, jež jsou založeny na faktech. „Lidé z akademické sféry 
by proto měli být ve veřejném prostoru výrazně aktivnější, než jsou,“ domnívá se Romancov.  
 Jako malý kluk se tento pražský rodák toužil stát popelářem, později námořníkem. Poměrně brzy poté 
už ovšem chtěl být v kontaktu s lidmi, a tak uvažoval o studiu historie, geografie či novinařiny. Absolvent 
Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK nakonec celý svůj profesní život učí. 
Začal občanskou naukou na střední škole, to bylo v letech 1991 a 1992, kdy ještě studoval; celkem na střední 
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škole odučil 15 let. Později začal přednášet i vysokoškolským studentům, od roku 1998 působí na katedře 
politologie Institutu politologických studií FSV UK.  
 Když při hodině politické geografie vysvětluje Romancov demografický vývoj a migraci, hovoří stejně 
svižně jako v reálu. Na plátně za svými zády promítá mapy, grafy a tabulky, a ač je týden před Vánocemi, 
učebna je téměř plná. Po promoci najdou jeho posluchači uplatnění nejspíše ve veřejné sféře, sdělovacích 
prostředcích, případně v soukromém sektoru. Možná i ti dva, kteří si nesmírně zajímavý, fakty nabitý výklad krátí 
hraním šipek na mobilu a konverzací na Messengeru.  
 „Nejspokojenější jsem, když se studenti naučí pochybovat. Když jsem schopný jim ukázat, že věci, jež 
považují za dané, takové nejsou,“ říká učitel s celoživotním zájmem o Rusko, jehož dědeček právě odtud přišel 
roku 1922 do tehdejšího Československa. Kritický přístup ke světu je podle něj tím nejužitečnějším, co si mohou 
absolventi společenských věd ze školy odnést.  
 
JAKo mAlÝ KlUK CHTĚl BÝT PoPeláŘem, PoZDĚJI NámoŘNÍKem.  
 
Foto autor| foto Honza mudra, HN 
 

Umět pochybovat 
30.1.2019    iHNed.cz    str. 00     

    Tomáš Wehle         

Začátek rozhovoru s Michaelem Romancovem je příznačný. "Počkejte prosím chviličku, ještě odpovím na jeden 
tweet," vítá návštěvu ve svém kabinetu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích. 
Známý politický geograf a publicista přispívá do řady novin, diskutuje v televizi i rozhlase, na sociální síti Twitter 
se vyjadřuje k aktuálnímu dění. Akademici, respektive elity mají podle něj vstupovat do veřejného dění. 
"Není nic horšího, než když jsou lidé uzavření se svých profesních bublinách," je přesvědčen Romancov. 
"Nevidím nic špatného na tom, když je třeba úspěšný herec, zpěvák či sportovec dotázán na své politické 
názory, ale veřejnost by si měla uvědomit, že jejich odbornost leží jinde," tvrdí devětačtyřicetiletý učitel. Česko 
podle jeho názoru potřebuje otevřenou společnost, v níž je slyšet mnoho hlasů a kde si lidé uvědomují, že je 
třeba rozlišit hlasy a tóny, které se jim líbí, od těch, jež jsou založeny na faktech. "Lidé z akademické sféry by 
proto měli být ve veřejném prostoru výrazně aktivnější, než jsou," domnívá se Romancov. 
Jako malý kluk se tento pražský rodák toužil stát popelářem, později námořníkem. Poměrně brzy poté už ovšem 
chtěl být v kontaktu s lidmi, a tak uvažoval o studiu historie, geografie či novinařiny. Absolvent Pedagogické 
fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd UK nakonec celý svůj profesní život učí. Začal občanskou 
naukou na střední škole, to bylo v letech 1991 a 1992, kdy ještě studoval; celkem na střední škole odučil 15 let. 
Později začal přednášet i vysokoškolským studentům, od roku 1998 působí na katedře politologie Institutu 
politologických studií FSV UK. 
Když při hodině politické geografie vysvětluje Romancov demografický vývoj a migraci, hovoří stejně svižně jako 
v reálu. Na plátně za svými zády promítá mapy, grafy a tabulky, a ač je týden před Vánocemi, učebna je téměř 
plná. Po promoci najdou jeho posluchači uplatnění nejspíše ve veřejné sféře, sdělovacích prostředcích, 
případně v soukromém sektoru. Možná i ti dva, kteří si nesmírně zajímavý, fakty nabitý výklad krátí hraním šipek 
na mobilu a konverzací na Messengeru. 
"Nejspokojenější jsem, když se studenti naučí pochybovat. Když jsem schopný jim ukázat, že věci, jež považují 
za dané, takové nejsou," říká učitel s celoživotním zájmem o Rusko, jehož dědeček právě odtud přišel roku 
1922 do tehdejšího Československa. Kritický přístup ke světu je podle něj tím nejužitečnějším, co si mohou 
absolventi společenských věd ze školy odnést. 
 
 
URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66448930-umet-pochybovat 
 

Mapuji životní osudy osobností. 
30.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     
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Novinářské řemeslo mě okouzlilo už jako školou povinné dítko, které o přestávkách i během hodiny smolilo 
články a článečky do školního časopisu. 
 
Odtud už byl jen krůček ke spolupráci s jedním nejmenovaným regionálním deníkem a ke štosu publikovaných 
materiálů, se kterými jsem neohroženě předstoupila před přijímací komisi na Fakultě sociálních věd.  
 Úplnou náhodou jsem se pak dozvěděla o Tvůrčí skupině elévů Českého rozhlasu - tedy o takové líhni 
rozhlasáků, a od té doby jsem tu - nejdřív jako elévka, pak jako redaktorka, už tady v domovské Regině, a pak 
také jako editorka. Slyšet mě můžete každou neděli v pořadu Až na dřeň.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/katerina-kubalova-5002257 
 

Sportovní redaktor na Radiožurnálu. 
30.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     

             

Znamení:Beran (duben 1993)Životní motto:Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.Co dělám v 
rozhlase: 
 
Redaktora v redakci sportu.  
 Před rozhlasem:  
 Pět let jsem vedl redakci webu fotbalového Slovanu Liberec. Zároveň jsem získal titul bakalář z oboru 
filologie na Technické univerzitě v Liberci. Momentálně studuji žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy.  
 Co mě baví:  
 Sport, literatura, spánek, čas strávený s nejbližšími.  
 Z rozhlasové pavlače (aneb víte, co se o Vás říká?):  
 Zatím netuším, na to jsem v redakci příliš krátce.  
   
  
 
URL| https://zlin.rozhlas.cz/lukas-michalik-6681832 
 

Budou zpovídat novinářku 
30.1.2019    Strakonický deník    str. 03    Strakonicko 

    (pš)         

Ze života spolků a komunit  
 
Blatná – V pátek 1. února dorazí do studia rádia Blatná (89,7 FM) rodačka z Písku Kateřina Etrychová. 
Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Během studia 
absolvovala stáže ve France Telévisions a v americké talk show The McLaughlin Group. Mohli jste ji vídat lin 
vítelevize. na obrazovkách České „Probereme, jak se dostala k novinařině, do televize i její působení ve Francii 
a dokonce i za velkou louží. Budeme si povídat i o její spisovatelské  
 dráze, jelikož je autorkou moderního románu v mikrokapitolách s názvem Můj báječný život, co jí vedlo k 
sepsání románu a o čem je a kdo by si jej měl přečíst,“ říká šéfredaktor rádia Blatná Josef Týc.  
 Pokud nestihnete poslouchat v pátek v 8 hodin ráno, rozhovor bude opakován v pátek i v sobotu po 18. 
hodině.  
 
Foto popis|  
Region| Jižní Čechy 
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Unikátní regály šetří energii i peníze. GUKON nyní na Fundliftu 
30.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: GUKON, Fundlift, investice, crowdfunding, Technologie, logistika 
 
Rodinná firma z jihomoravské vesničky u Uherského Brodu úspěšně konkuruje velkým evropským výrobcům 
pojízdných regálů. Česká firma GUKON vyrábějící statické i dynamické regálové systémy přišla s vlastním 
patentovaným řešením pohonu mobilních regálů, které díky jednoduchosti přináší úsporu energií i peněz. O 
unikátní řešení již projevili zájem přední evropští výrobci skladovacích technologií a intra-logistiky. GUKON chce 
nyní výrobu rozjet ve velkém a změnit zaběhnuté pořádky ve skladovacím byznysu.  
 Mobilní neboli pojízdné regály patří již více než 25 let k oblíbenému řešení skladovacích a 
intralogistických systémů. Důvodem je jejich praktičnost a maximalizace skladovací kapacity. Klasické 
stacionární regály jsou umístěny na pojízdné podvozky, které se posunují po kolejích v podlaze a tvoří vždy jen 
jednu obslužnou uličku. Díky tomuto řešení je možné dosáhnout až 80% úspory místa oproti klasickým regálům.  
 Obecně se mobilní regály dělají pro různá zatížení, ať už se jedná o blok regálů o hmotnosti několik set 
kilo až po řešení s třemi tisíci a více tunami. Klasická celosvětově vyráběná řešení používají pro pohon každého 
regálu několik elektromotorů. Tím, jak systém vylepšit a řešit posouvání obrovského množství skladovaného 
zboží a materiálu efektivněji, se začala zabývat malá rodinná firma GUKON.  
 GUKON se již od roku 2009 zabývá výrobou ocelových konstrukcí, montovaných hal, regálových 
systémů a dalších zámečnických výrobků. Postupně se produktové portfolio začalo více specifikovat a firma se 
zaměřila na výrobu pouze v oblasti skladování a intra-logistických systémů. GUKON dnes patří mezi přední 
výrobce statických i dynamických regálů nejen u nás, ale i v Evropě, kam exportuje 80 % svých výrobků. Mezi 
jeho zákazníky pak patří i velcí dodavatelé skladovacích systémů jako například německé nadnárodní skupiny 
Linde Material Handling nebo STILL.  
 V rámci vlastního vývoje GUKON přišel s unikátním řešením pohonu pojízdných regálů, které eliminuje 
některé z nedostatků konkurenčních řešení, ale zejména dokáže zákazníkovi nabídnout stejnou technologii se 
značnými finančními úsporami. Pohon je zajištěn hydraulickým válcem, na který je třeba pouze jeden 
elektromotor s frekvenčním měničem. Nejen, že odpadá spousta provozních problémů, ale zejména celkové 
náklady jsou až o 40 % nižší. „Naše inovace by se jednoduše dala shrnout tak, že hydraulickým agregátem o 
velikosti většího kávovaru je poháněn sklad se zbožím o hmotnosti až 3 tisíce tun. Toto vlastní řešení jsme si 
nechali v minulém roce patentovat evropským patentem a nyní chceme využít jeho unikátnosti a expandovat na 
co nejvíce trhů.“ dodává vedoucí obchodního oddělení Tomáš Guryča.  
 Zájem o vlastní řešení GUKONU už projevily velké evropské firmy a v jednání tak je spolupráce 
například s Toyota Material Handling, Linde Material Handling, STILL a další. Na rychlejší rozjetí průmyslové 
výroby hydraulických pohonů dynamických regálů nyní společnost poptává financování prostřednictvím veřejné 
investiční kampaně.  
 Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a 
centrální redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/itCrd/unikatni-regalysetri-energii-ipenize-gukon-nyni-na-fundliftu 
 

Lukáš Milota: Mouřenec je můj životní úkol 
30.1.2019    Týdeník Tachovská jiskra    str. 06    Člověk týdne 

    DANIELA LOUDOVÁ         

Rodák z Annína se zasloužil o znovuotevření kostela a založil také sklářskou pouť.  
 
Rodák s velkým srdcem. Tak se dá označit Lukáš Milota z Annína, který žije pro Annín a jeho okolí. Jeho 
srdeční záležitostí je hlavně kostel sv. Mořice na Mouřenci, který je v současné době hojně navštěvován a točí 
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se tam i známé filmy a pohádky. Především díky Milotovi je v kostele, který je starý téměř 800 let, po celý rok 
živo.  
 
* Zasadil jste se o znovuotevření kostela na Mouřenci u Annína, co vás k tomu vedlo?  
 
 Asi jsem s Mouřencem bytostně spojený. To místo mě od dětství přitahuje, nacházím tu klid, bezpečí a 
odpovědi na řadu otázek. Mám díky babičce německé předky, kteří jsou pochovaní právě na Mouřenci. Když byl 
zásluhou německých rodáků kostel v roce 1993 opraven, bylo mi 12 let. V dalších letech dělal můj dědeček 
mouřeneckého správce a já mu pomáhal s obnovou polámaných křížků a s přípravou kostela na bohoslužby. Při 
mši jsem zvonil na zvon ze 14. století, šlapal měch u varhan a občas někoho kostelem provedl. Mouřenec jsem 
si zamiloval a rozhodl jsem se, že pro něj chci pracovat, chci ho udržovat, chránit a chci toto úžasné místo 
zpřístupnit i ostatním. Vnímám to tak, že toto je můj životní úkol.  
 
* V jakém stavu kostel byl a co vše jste musel udělat, aby byl znovu otevřen?  
 
 Mouřenec byl díky rodákům opravený, vysvěcený, ale většinu roku zavřený. Rozhodující bylo 17. září 
2011. Tehdy jsem se v kostele poprvé potkal s novým mouřeneckým farářem Tomasem van Zavrelem. Z 
našeho rozhovoru vyplynulo, že oba chceme kostel otevřít. Přemýšleli jsme, jak to udělat. Já se nabídl, že 
pozvu přátele ze Žihelského sboru a uspořádáme adventní koncert. Přišly tehdy stovky lidí a nám se potvrdilo, 
že o Mouřenec mají lidé zájem. Začali jsme plánovat komentované prohlídky a koncerty.  
 
* Za roky, kdy se o kostel staráte, jste tam udělal mnoho práce. Co vše je v kostele nového?  
 
 Mám naštěstí kolem sebe skvělé lidi, kteří mi pomáhají. – v první řadě průvodkyně Janka Kadlecová z 
Klatov. Před pěti lety přijela jako návštěvnice, nabídla mi pomoc a už zůstala. Lidí, kteří pro Mouřenec zdarma a 
rádi něco udělají, je ale mnohem více. Máme také výborné vztahy s přáteli z německého spolku, který kostel 
před lety nechal opravit. Společně jsme zaplatili údržbu nástěnných maleb, podíleli se na obnově zničené 
kazatelny nebo barokní křtitelnice. Uspořádali jsme i několik kulturních akcí. Za příspěvky od návštěvníků a díky 
sponzorům jsme pořídili také dvě sochy sv. Mořice.  
 
* Vybudoval jste tam i muzeum...  
 
 Spíš stálou expozici. V bývalé panské empoře nad sakristií jsme vytvořili výstavu historických fotografií 
kostela. Od pamětníků jsme získali pár vzácností, třeba starý mouřenecký misál s latinskými texty, nebo rodné, 
křestní a oddací listy vystavené v roce 1930 mouřeneckým farářem Andraschkem. V expozici je také kus oltáře, 
který kdysi z kostela někdo ukradl a nám se ho podařilo vydražit před čtyřmi lety na portálu Aukro.  
 
* Součástí kostela je i kostnice, i tu jste zachraňoval?  
 
 Oprava kostnice byla součástí kompletní rekonstrukce v 90. letech minulého století. Nicméně záchrana 
pokračuje i v těchto letech takovým zvláštním způsobem. Za minulého režimu lidé mnoho kostí a lebek rozkradli. 
A teď je chodí vrátit. Před lety přivezl jeden pán z Třebíče lebku, kterou si z Mouřence odvezl v roce 1968. 
Občas nás mezi kostmi zaujme světlá nebo snad i nalakovaná kost. Zřejmě je tam lidi při prohlídkách v 
nestřeženém okamžiku vracejí. Možná je tíží svědomí.  
 
* Do kostela se ale nechodí jen na prohlídku, pořádáte tam i mnoho akcí, co vše tam děláte?  
 
 Kromě zhruba stovky komentovaných prohlídek každý rok pořádáme desítky koncertů. Vystupovali tu 
třeba Lenka Filipová, Hradišťan, Spirituál kvintet, Bára Basiková, Lubomír Brabec, Jaroslav Hutka, Vladimír 
Merta a další skvělí muzikanti. Pořádáme dětské dny, noční prohlídky, přednášky, srazy žáků mouřenecké školy 
nebo vycházky po okolí. Výtěžek jde do údržby a dalšího rozvoje kostela.  
 
* Kostel se díky znovuotřevření a obnově stal i cílem filmařů.  
 
 Traduje se, že na Mouřenci vznikl historický film o Valdštejnovi, ale podrobnosti zatím neznám. Jisté je, 
že v roce 2004 a 2005 u nás Jiří Strach natočil kus pohádky Anděl Páně a o dva roky později i pár záběrů pro 
Tři životy. Právě Strachovy pohádky přilákaly na Mouřenec v dalších letech mnoho lidí. Vznikla u nás také část 
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epizody Vražedné esemesky z první řady seriálu Policie Modrava a o Mouřenci vypráví také jeden díl seriálu 
Zmizelá Šumava. Občas se u nás objeví i Toulavá kamera.  
 
* Vám ale kostel nestačil, rozhodl jste se pořádat i další akce...  
 
 Jsem lokální patriot. Miluju své rodné údolí, které nazývám Annínsko a které v minulosti proslavilo 
sklářství. Proto jsem přišel s nápadem založit sklářskou pouť. Místní to uvítali a aktivně se zapojili. V roce 2016 
vznikla sklářská anenská pouť, jejíž součástí jsou prohlídky skláren, průvody, volba sklářské královny, koncerty, 
procesí nebo bohoslužba. Před poutí se sešlo čtrnáct annínských žen, napekly koláče a nacvičily společný 
tanec. Od té doby pravidelně trénují, tančí a začaly pořádat babské bály. Organizuji také společné zpívání 
koled, provázím turisty po stopách annínských sklářů nebo po stopách mouřeneckých farníků. Loni se nám 
podařilo otevřít v Anníně kulturní stodolu. Těší mě, že jsou na Annínsku lidé, kteří pořádají další akce, třeba 
masopustní nebo velikonoční obchůzky.  
 
* Máte nějaký nesplněný sen?  
 
 Sním své mouřenecké a annínské sny. A jsem vděčný, že si s boží pomocí a díky svému týmu můžu 
řadu snů plnit. Rád bych, aby lidé v Anníně táhli za jeden provaz a aby se vždy našlo dostatek lidí, kteří 
uspořádají annínskou pouť. Mouřeneckých snů mám více. Teď si přeju, aby kostel získal dotaci a podařilo se 
obnovit nátěr fasády. Přeju si také, aby Mouřenec zůstal otevřený všem lidem a aby se pořád našlo dost lidí, 
kteří jsou ochotní Mouřenec podpořit.  
 
*** 
 
Lukáš Milota  
 
* 12. listopadu 1981 • Vystudoval Obchodní akademii v Klatovech a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. • Pracuje v Českém rozhlasu Plzeň. • Rád jezdí na výlety po ČR, oblíbil si Pálavu, 
rád jezdí na kole, běhá a plave, chodí na koncerty.  
 
Foto autor| Foto: archiv L. Miloty 
Foto popis| LUKÁŠ MILOTA u kostela sv. Mouřice na Mouřenci nad Annínem. Šumavský kostelík je jeho 
srdeční záležitost. 
Foto popis| PRŮVODCI. Na Mouřenci kromě Lukáše Miloty provází také Janka Kadlecová. 
 
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech: 
Týdeník Domažlicko (Člověk týdne, str. 06), Týdeník Klatovska (Člověk týdne, str. 06), Týdeník Plzeňsko 
(Člověk týdne, str. 06), Týdeník Rokycansko (Člověk týdne, str. 06) 
 

Ministryně Maláčová představila komisi pro spravedlivé důchody 
30.1.2019    investujeme.cz    str. 00     

    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR         

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes představila složení komise pro spravedlivé 
důchody v čele s předsedkyní Danuší Nerudovou, profesorkou Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé 
důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a 
stane se základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů. Měla by také významně přispět [...] 
 
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes představila složení komise pro spravedlivé 
důchody v čele s předsedkyní Danuší Nerudovou, profesorkou Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé 
důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a 
stane se základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů. Měla by také významně přispět ke kvalitě 
předkládaných návrhů v oblasti důchodové politiky a bude sdružovat zástupce všech parlamentních politických 
stran, sociálních partnerů, akademické veřejnosti a dalších relevantních zájmových skupin a proseniorských 
organizací. Faktické zahájení činnosti a první jednání odborného týmu je naplánováno na 22. února 2019. 
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„Za posledních 30 let jsme se v oblasti penzí a přípravy na stáří nijak výrazně neposunuli. Musíme upustit od 
letité praxe, kdy jedni tvoří a druzí boří. K tomu je potřeba, aby byla nad podobou budoucího důchodového 
systému vedena diskuze napříč politickým spektrem, opřená o názory odborníků. Politická akce musí reagovat 
na výzvy, které s sebou přinášejí významné celospolečenské změny, které nás čekají v blízké budoucnosti. 
Budou se měnit sociální a ekonomické podmínky i věkové složení české populace. Je nezbytné se připravit na 
vývoj společenských procesů, zejména těch, souvisejících se zabezpečením na stáří. Pevně věřím, že právě 
ustavená odborná komise významně přispěje k rozklíčování stěžejních témat,“ uvedla ministryně Maláčová. 
 
Profesorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která povede expertní komisi, se dlouhodobě 
zabývá zejména daněmi. V rámci projektu férového zdanění, financovaného Evropskou komisí, vyvinul její tým 
model měření udržitelnosti daňových systémů. „Důchodová komise se bude zaměřovat zejména na 
nespravedlnosti v nynějším systému, což je téma velmi obdobné tomu, čím jsem se dosud zabývala v daňové 
oblasti zejména na unijní úrovni,“ uvedla Nerudová a zmínila například řešení nižších penzí žen. 
 
Podle Nerudové je angažmá akademika v odborné komisi sestavené ministerstvem přirozeným krokem. „V 
propojování vědy s praxí osobně vidím poslání a dnešní roli univerzit,“ dodala Nerudová. 
 
Mezi hlavní témata důchodové komise bude patřit narovnání nižších důchodů žen, vdovských a vdoveckých 
důchodů a dřívější odchod do penze u tzv. fyzicky náročných profesí. U dalších témat považuje MPSV za 
nejdůležitější začít se zabývat hledáním dalších finančních zdrojů pro důchodový systém, kterému v 
dlouhodobém horizontu může s pokračujícími změnami trhu práce a stárnutím populace hrozit finanční 
nerovnováha. Tato témata budou podrobněji diskutována v rámci koaličních jednání a rovněž v rámci nově 
založeného Odborného týmu pro spravedlivé důchody. 
 
Tabulka – složení komise: 
 
Zastoupený subjekt 
Jméno  
člen/zástupce 
 
Poslanecké kluby: 
 
poslanecký klub ANO 2011 
 
Radka Maxová 
člen 
 
Lenka Dražilová 
člen 
 
poslanecký klub ČSSD 
 
Roman Sklenák 
člen 
 
Alena Gajdůšková 
zástupce 
 
poslanecký klub KDU-ČSL 
 
Pavla Golasowská 
člen 
 
Jan Kasal 
zástupce 
 
poslanecký klub KSČM 
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Jiří Dolejš 
člen 
 
Hana Aulická Jírovcová 
zástupce 
 
poslanecký klub ODS 
 
Jan Bauer 
člen 
 
Marek Benda 
zástupce 
 
poslanecký klub Piráti 
 
Tomáš Martínek 
člen 
 
Lukáš Forýtek 
zástupce 
 
poslanecký klub SPD 
Jan Hrnčíř 
člen 
 
poslanecký klub STAN 
 
Věslav Michalík 
člen 
 
Michaela Matoušková 
zástupce 
 
poslanecký klub TOP 09 
 
Markéta Pekarová Adamová 
člen 
 
Miroslav Kalousek 
zástupce 
 
Senátorské kluby: 
 
senátorský klub ANO 2011 
 
Miroslav Adámek 
člen 
 
Peter Koliba 
zástupce 
 
senátorský klub ČSSD 
 
Emílie Třísková 
člen 
 
Pavel Štohl 
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zástupce 
 
senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí 
Šárka Jelínková 
člen 
 
senátorský klub Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21 
Tomáš Goláň 
člen 
 
Ladislav Kos 
zástupce 
 
senátorský klub ODS 
 
Miloš Vystrčil 
člen 
 
Pavel Karpíšek 
zástupce 
 
senátorský klub STAN 
Marek Hilšer 
člen 
 
Zájmová sdružení a organizace: 
 
Národní centrum pro rodinu 
Ivana Jelínková 
člen 
 
Gender Studies 
Klára Čmolíková-Cozlová 
člen 
 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. 
Jan Hutař 
člen 
 
Rada Seniorů ČR 
Zdeněk Pernes 
člen 
 
Senioři ČR. z.s. 
Vladimír Dryml 
člen 
 
Česká ženská lobby 
Eliška Kodyšová 
člen 
 
Marie Marvanová 
zástupce 
 
Život 90, z. ú. 
Terezie Šmídová 
člen 
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Sociální partneři: 
 
Asociace svobodných odborů 
Martin Engel 
člen 
 
Českomoravská konfederace odborových svazů 
Vít Samek 
člen 
 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
Jitka Vítková 
člen 
 
Svazu průmyslu a dopravy 
Jan Rafaj 
člen 
 
Státní a veřejnoprávní subjekty: 
 
Úřad vlády 
Vilém Kahoun 
člen 
 
Ministerstvo financí 
Marie Bílková 
člen 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
Petr Salák 
člen 
 
Veřejný ochránce práv 
Pavel Matějíček 
člen 
 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
Martin Holub 
člen 
 
Český statistický úřad 
Martin Zelený 
člen 
 
Česká národní banka 
Radka Štiková 
člen 
 
Univerzity a vzdělávací/vědecké instituce: 
 
CERGE-EI 
Radim Boháček 
člen 
 
Fakulta Sociálních věd (Centrum pro sociální a ekonomické strategie - CESES) 
Martin Potůček 
člen 
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Jihočeská univerzita - Zdravotně sociální fakulta 
Jitka Vacková 
člen 
 
Masarykova Univerzita - 
 
Ekonomicko-správní fakulta 
Robert Jahoda 
člen 
 
Mendelova univerzita 
Danuše Nerudová 
člen 
 
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 
Tomáš Kučera 
člen 
 
Sociologický ústav AV 
Radka Dudová 
člen 
 
VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 
Petr Tománek 
člen 
 
VŠE - Národohospodářská fakulta 
Vojtěch Krebs 
člen 
 
VŠFS - Fakulta ekonomických studií 
Jaroslav Vostatek 
člen 
 
Jan Mertl 
zástupce 
 
zdroj: MPSV ČR 
 
 
URL| https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/ministryne-malacova-predstavila-komisi-pro-spravedlive-
duchody/ 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
investujeme.cz 
 

Interim management. Čerstvý vítr, nový pohled a zkušenosti 
30.1.2019    roklen24.cz    str. 00     

    Jaroslav Průcha         

Tagy: ČR, management, Finance 
 
Interim manažer musí mít vysokou motivovanost na úspěch. Jeho budoucí práce totiž závisí na referencích a 
doporučení. Nedělá mu potíže v době projektu pracovat pod stresem a nad rámec pracovní doby. Žádný interim 
nechce zůstávat ve firmě natrvalo, baví ho adrenalin a změny. Jakmile je situace vyřešena, nastupují zpátky 
stálí manažeři, aby nastolenou stabilitu udrželi. V rozhovoru to pro server Roklen24 řekl Tomáš Rybička, který 
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se zabývá Interim Managementem ve Financích a vedením praktických tematických workshopů. Bude 
moderátorem konference „Řízení firemní výkonnosti“, která se koná 7. února.  
 Můžete vysvětlit, co je to Interim Management?  
 Interim Management je poskytování efektivních ekonomických řešení nezávislým manažerem blízkým 
nejvyšší úrovni vedení po určitou, pevně danou dobu. V podstatě to znamená, že pokud si firma neví s řešením 
důležité situace nebo stavu rady nebo nemá volné expertní zdroje, najme si na dobu určitou nezávislého 
odborníka, který jí tuto situaci pomůže vyřešit. Výraz interim (z latiny „mezitím“) naznačuje, že tento odborník 
působí v mezidobí mezi problémovým stavem a jeho vyřešením. Žádný interim nechce zůstávat ve firmě 
natrvalo, nás baví adrenalin a změny. Jakmile je situace vyřešena, nastupují zpátky stálí manažeři, aby 
nastolenou stabilitu udrželi.  
 Kdy vznikl Interim Management?  
 Interim Management v moderním slova významu vznikl koncem 70. let v Nizozemí jako reakce trhu na 
dlouhé výpovědní lhůty zaměstnanců a s tím spojené vysoké náklady na ukončení pracovního poměru. 
Společnosti si začaly najímat manažery na dobu dočasnou. Od 80. let se v západní Evropě Interim 
Management postupně stal běžným nástrojem zajištění dočasně chybějících lidských zdrojů s cennými 
manažerskými zkušenostmi a expertními znalostmi. V současné době je to běžný model též v USA a Austrálii.  
 Z důvodu změn ekonomických podmínek a obchodních modelů společností začíná nabývat na velké 
důležitosti také v České republice a jejím okolí, o čemž svědčí mimo jiné též vznik a rychlý růst České Asociace 
Interim Managementu (CAIM).  
 Liší se práce Interim manažera v různých zemích?  
 V tom zásadním se neliší. Interim manažeři, pokud jsou dostatečně jazykově vybaveni, jsou univerzálně 
použitelní v různých zemích.  
 Co musí manažer zvládnout, aby získal certifikaci Interim Manager?  
 Tuto certifikaci uděluje řídící výbor CAIM. Musíte splňovat povinná kritéria: Interim manažerská praxe – 
minimálně tři realizované projekty interim manažerského charakteru, krizového managementu či jakéhokoliv 
dlouhodobého rozvojového projektu, na kterém se manažersky podílel (může nahradit i relevantní praxe ze 
zaměstnaneckého poměru), minimálně jeden z toho prokazatelně úspěšný.  
 Interim manažer musí být starší 40 let. Musí mít garanci člena CAIM, který je v asociaci alespoň dva 
roky. Dále je to právní trestní bezúhonnost. Sociální nezávislost na jeden rok – toto kritérium znamená, že 
interim manažer nebude pod finančním tlakem i v případě, že rok nezíská žádnou zakázku. Nic ho tedy nenutí, 
aby bral zakázky a dělal rozhodnutí, která po něm chce majitel a která se příčí jeho etickému nastavení. A pak 
také minimálně dva roky členství v CAIM, která doporučuje, aby interim manažer měl též dokončené 
vysokoškolské vzdělání a ovládal jeden světový jazyk.  
 Co všechno dělá Interim manažer? Co je jeho cílem? Jaké jsou nejčastější způsoby využití Interim 
manažera? V jakých sektorech působí nejčastěji?  
 Hodinový manžel: Vyřešení dočasného výpadku důležitého manažera nebo zajištění implementace 
důležitého projektu, na který společnost nemá potřebné nebo volné expertní zdroje.  
 Firemní fitness trenér: Rozvoj a implementace strategie k naplnění strategických cílů, zlepšení 
výkonnosti a stabilizace firmy  
 Doktor: Řízení změny, revitalizace, restrukturalizace společnosti  
 Jaký rozdíl je mezi interim manažerem a poradenstvím?  
 Rozdíl je naprosto zásadní. Poradce končí odevzdáním sepsaných rad v dokumentu svázaného do 
zlatých desek. Interim manažer začíná pečlivou analýzou a sepsáním doporučení, z kterých vzejde po schválení 
majitelů akční plán konkrétních bodů. Poté si vyhrne rukávy a schválený akční plán pomůže firmě realizovat. 
Před jeho odchodem z firmy ještě zaučí stálé zaměstnance, aby důležité know-how ve firmě zůstalo.  
 Jaké předpoklady pro práci interim manažera jsou podle Vás potřeba? Co by měl určitě zvládat?  
 Interim manažer musí mít vysokou motivovanost na úspěch, neboť jeho budoucí práce závisí na 
referencích a doporučení. Nedělá mu potíže v době projektu pracovat pod stresem a nad rámec pracovní doby.  
 Interim manažer přináší do společnosti spolu se svými bohatými zkušenostmi a rozsáhlými technickými 
znalostmi též čerstvý vítr a nový pohled. Bohaté zkušenosti též znamenají, že interim v minulosti již spoustu 
chyb udělal a poučil se z nich.  
 Rychlost nástupu, adaptace a flexibilita Interim manažera. Nezávislost interim manažera na podnikové 
kultuře, politice a osobních vazbách. Měl by také umět odejít, tj. je motivovaný na splnění konkrétní mise s 
pevně definovaným koncem spolupráce  
 Můžete jmenovat některé firmy, v nichž jste jako Interim manažer působil?  
 V českých zemích je s tímto trochu problém. V USA a v západní Evropě je normální, že pokud se firmě 
nedaří, či je dokonce v insolvenčním stavu, tak o pomoc požádá profesionála a netají se s tím. U nás si hodně 
majitelů myslí, že přiznat takový stav je ostuda a známka neschopnosti a tuto pomoc před svým okolím tají. Je 
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to také důvod, proč o tuto pomoc majitelé v našem geografickém prostoru žádají často pozdě a kritický stav se 
již nepodaří zvrátit.  
 Já osobně získávám zakázky hlavně na Východ od Prahy a ve Středočeském kraji, v západních 
Čechách je zatím malý zájem, zřejmě z důvodu německého vlastnictví firem v tomto kraji. Němci jsou zvyklý na 
Interim management a případnou potřebu takovéto služby řeší většinou z vlastních zdrojů. Firmy, pro které 
pracuji, jsou převážně výrobní, ale v portfoliu mám i velkoobchod, distributora FMCG, městský úřad a jeho 
výdělečnou činnost, stavební firmy, potravinářskou firmu, spedici,...  
 Budete moderovat novou konferenci „Řízení firemní výkonnosti“? Komu je určena?  
 Určitě si na své přijdou majitelé a ředitelé firem, protože uslyší konkrétní podnikové příběhy a problémy, 
které mají nebo by mohli mít také. Vzájemná výměna zkušeností během konference ale i o přestávkách bude 
neocenitelná.  
 V auditoriu budou též interim manažeři a profesionálové z oblasti firemních financí, kteří se přijdou 
obohatit ze zkušeností svých kolegů.  
 Konferenci společně organizují Česká asociace interim managementu (CAIM) Česká asociace pro 
finanční řízení (CAFIN). Co je cílem těchto asociací?  
 Obě asociace k sobě mají opravdu blízko, neboť jejich členové řeší v podstatě stejné situace a 
problémy.  
 CAIM je přední českou organizací sdružující interim managery. Posláním CAIM je rozvíjet 
informovanost, povědomí a know-how o interim managementu a budovat tak silné zázemí pro růst kvalitních 
českých interim manažerů. Členové CAIM pomáhají společnostem přežít, řídit změny a důležité projekty, 
vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu.  
 Posláním CAFIN je podpora vy´zkumu, vy´uky a vzdeˇla´va´ni´ v oblasti financˇni´ho rˇi´zeni´, 
controllingu a u´cˇetnictvi´ a vyda´va´ni´ odborny´ch publikaci´, ktere´ se ty´kaji´ teˇchto te´mat, podpora 
vza´jemne´ vy´meˇny zkusˇenosti´ a spolupra´ce mezi za´stupci veˇdy a praxe ve vy´sˇe uvedeny´ch oblastech, 
vypracova´ni´ jednotne´ controllingove´ koncepce a vzdeˇla´vaci´ch standardu° v oblasti controllingu a 
financˇni´ho rˇi´zeni´, porˇa´da´ni´ odborny´ch semina´rˇu°, prˇedna´sˇek a konferenci´.  
 Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v ekonomické a 
centrální redakci ČTK jako subeditor, později jako zpravodaj se zaměřením na energetiku. Jako šéfredaktor vedl 
zpravodajský server iUHLI.cz, který se zaměřoval na hnědouhelný sektor a energetiku. Je šéfredaktorem 
ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz.  
   
  
 
URL| https://roklen24.cz/a/iAa9J/interim-management-cerstvy-vitr-novy-pohled-a-zkusenosti 
 

Jsem hostem pořadu Jak to vidí... 
31.1.2019    zlin.rozhlas.cz    str. 00     

             

Vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha 
 
Životní motto :  
 „Vezmi si, co chceš, a zaplať.“  
 Co dělám v rozhlase :  
 Jsem hostem pořadu Jak to vidí... Vůči Českému rozhlasi jsem vždycky vystupoval nejvíc jako 
posluchač, občas jako externista-dotazovaný, případně jako analytik, odborník na mediální problematiku  
 Mimo rozhlas:  
 Celý život působím ve vysokém školství a podílím se na výchově budoucích novinářů a pracovníků v 
médiích. Působím na Metropolitní univerzitě Praha a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vedle toho 
překládám beletrii a odbornou literaturu z angličtiny. V letech 1997¦2000 jsem byl předsedou Rady ČT. Jsem 
spoluautorem koncepce mediální výchovy pro základní školy a gymnázia v ČR.  
 Co mě baví:  
 Na záliby mnoho času nezbývá…  
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URL| https://zlin.rozhlas.cz/jan-jirak-6603075 
 

Povolání: aktivista 
31.1.2019    Faktor Soukup    str. 48    HVězdná pěchota 

             

MARIE (JIŘÍ) FERYNA 
 
Známá transgender aktivistka Marie Feryna (původně Jiří Feryna), která se dlouhodobě zabývá LGBT tematikou 
a ochranou práv sexuálních menšin, byla činná v rámci Autonomního sociálního centra Klinika. Před několika 
lety na sebe poprvé výrazněji upozornila článkem, v němž si přála „odstigmatizovat“ i další sexuální menšiny, 
například pedofily. Loni vyvolala skandál výpověď dvou žen, že prý je Feryna znásilnila, poté se vše pokoušela 
ututlat a hrozila sebevraždou. Čin se shodou okolností údajně stal právě v prostorách Kliniky. Aktivistka se hájila 
opilostí, depresemi a tím, že si nic nepamatuje. Policie nakonec případ odložila s tím, že ke znásilnění nedošlo, 
ale Feryna byla vyloučena z organizace Trans*parent, která sdružuje transgender osoby. 
 
JAKUBJANDA 
 
V oblasti české zahraniční politiky je v posledních letech velmi činný ani ne třicetiletý Jakub Janda. Bojovník s 
dezinformacemi a výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty brojí především proti vlivu Ruska a Číny u nás 
a často se dostává do křížku s prezidentem Milošem Zemanem. Ten se do něho opřel naposledy loni v září, 
když během projednávání rozpočtu mluvil ve vládě o neužitečných neziskových organizacích placených ze 
státního rozpočtu a prohlásil, že jsou Evropské hodnoty vedeny pornohercem (Janda v minulosti natočil erotické 
video, později uvedl, že se za něj stydí, pozn. red.). Janda kontroval, že Zemanovi vadí rozkrývání práce Hradu 
v zájmu Ruské federace. Pro jeho přílišnou zarputilost někteří zpochybňují Jandovu nezaujatost, způsob práce 
think-tanku v minulosti například zkritizovala skupina vědců a vysokoškolských pedagogů z Fakulty sociálních 
věd UK. Evropské hodnoty získávají peníze z různých veřejných institucí, od českých ministerstev, z Evropské 
unie či z nadace miliardáře George Sorose. 
 
JAN ČIŽINSKÝ 
 
Samostatnou kapitolou jsou aktivisté, kteří postupem času přešli do politiky. Příkladem mohou být Zelení, 
později třeba recesistické brněnské hnutí Žít Brno a dnes Piráti, kteří jsou dokonce hojně zastoupeni ve 
sněmovně. V ní s nimi sedí pedagog, aktivista a bývalý člen KDU-ČSL Jan Čižinský. Ten se do povědomí 
veřejnosti dostal v roce 2013 coby organizátor referenda o plánu na stavbu nové budovy radnice v Praze 7. 
Tentýž rok získal ocenění za mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě a o 
rok později už vedl vítěznou kandidátku hnutí Praha 7 sobě a stal se starostou. Hnutí uspělo i v loňských 
komunálních volbách a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil mluví o tom, že by s ním chtěl spolupracovat i na nejvyšší 
úrovni. Ve sněmovně o sobě dal Čižinský zatím nejvýrazněji vědět otočkou u návrhu ústavního zákona 
chránícího manželství jako svazek muže a ženy. Návrh nejdříve podepsal, posléze se za to ale omluvil a 
prohlásil, že pro něj hlasovat nebude. 
 
ANETA PETANI 
 
Zcela samostatným světem jsou mezi aktivisty feministky sdružené většinou v České ženské lobby. Ty o sobě 
daly vědět na podzim, když podaly trestní oznámení na katolického kněze Petra Piťhu za jeho kázání o 
homosexuálech a takzvané Istanbulské úmluvě. Jedna z aktivistek kvůli tomu dokonce narušila mši kardinála 
Dominika Duky v katedrále svatého Víta. Aneta Petani předstoupila před Duku s trnovou korunou na hlavě a 
takřka jen v prádle poklekla před oltář. „Čekám reakci, proto taky protestuji. Můj protest má být tichý, i když bude 
pro představitele katolické církve v něčem kontroverzní,“ řekla ke svému činu dívka, jejíž tělo pokrývaly nápisy 
„Proč jste jim nasadil korunu z trnů?“ a „Láska k pravdě“. Feministky sdružené v České ženské lobby financují 
své akce mimo jiné ze státního rozpočtu. Peníze shánějí i z Evropské unie nebo Sorosovy nadace Open Society 
Foundations. 
 
MIROSLAV PATRIK 
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Pokud politici hledají viníka pomalé výstavby dálnic, dost často ukazují právě na Miroslava Patrika, předsedu 
hnutí Děti Země. Vyčítají mu, že je mu přednější několik žab namísto potřeb lidí. „Zákony dávají lidem právo 
připomínkovat různé stavby a my jen využíváme tuto možnost, která tu před listopadem 1989 nebyla,“ říká 
Patrik. Mnozí politici podle něho nechtějí, aby se občané veřejně angažovali a „radili“ jim, jestli stavba není v 
rozporu se zákony o ochraně přírody nebo zda neexistují jiné varianty. „Je jen na úřadech, jestli naše 
připomínky uznají, nebo ne,“ uvádí Patrik. A tvrdí, že instituce mnohdy nedokážou rozhodnout v souladu se 
zákonem ani dlouhé roky - vinu však politici házejí na občanské spolky. Patrik zdůrazňuje, že za posledních pět 
let mělo jeho sdružení příjmy 1,5 milionu korun, ale z veřejných zdrojů šlo jen 30 tisíc. Spolek žije především z 
darů od občanů nebo z vlastních výdělků. 
 
JAKUB ČECH 
 
V šestnácti letech si od soudu nechal přiznat plnou svéprávnost, aby mohl účinněji „bojovat“ s úřady. Známým 
se stal v roce 2015, když ve svých patnácti letech požadoval po magistrátu v Prostějově několik dokumentů. 
Úřad vyhověl až poté, co mu to nařídil Krajský úřad v Olomouci. Vedl rovněž spor s prostějovskou primátorkou 
Alenou Raškovou, kterou označil za „malého Babiše“, nebo s Českou poštou o klientskou kartu pro děti. 
Stěžoval si i poté, co ho organizátoři vykázali z trávníku v pražské Valdštejnské zahradě, kde byl koncert a 
nebylo tam k hnutí. „Nálepku věčného stěžovatele mám od médií, já se prostě zajímám o věci veřejné a o 
politiku. Kdo chce být aktivním a odpovědným občanem, nevyhne se občasným žádostem o informace, 
podnětům nebo stížnostem,“ řekl Čech před časem. 
 
ŠTĚPÁN KOTRBA 
 
Levicového aktivistu a politického analytika „proslavil“ incident na loňském sjezdu ČSSD, kde pepřovým sprejem 
napadl bezdomovce, kteří prosili o cigaretu. Vedle desetitisícové pokuty od soudu ho potrestal i Český rozhlas, 
který s ním ukončil externí spolupráci. Kotrbu v Radě Českého rozhlasu, ale i České televize dobře znají kvůli 
jeho opakovaným stížnostem na neobjektivní vysílání. Na svém facebookovém profilu dokonce vyzýval k 
„nakopání prdelí“ redaktorům zpravodajství ČT. Vadil mu příspěvek o konci druhé světové války, kde byla podle 
něho upozaděna role Rudé armády při osvobozování Prahy. 
 
DANIEL VONDROUŠ 
 
Je příkladem ekologického aktivisty, který se dostal až na vlivné místo ve státní správně. Počátkem 
devadesátých let bránil vlastním tělem severočeské Libkovice před zbouráním kvůli těžbě hnědého uhlí. 
Zúčastnil se rovněž blokád Temelína, aby na stavbu elektrárny nemohly autobusy s dělníky. V letech 2002 až 
2010 pracoval jako poradce, a jeden čas dokonce jako vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. 
„Vždycky jsem chtěl být co nejblíže k rozhodování. Co nejvíce se na něm podílet,“ řekl před časem Vondrouš. V 
současnosti je ředitelem Zeleného kruhu, asociace nejvýznamnějších ekologických organizací. Zelený kruh 
dostal peníze od státu naposledy v roce 2015. Zhruba 90 procent příjmů tvoří příspěvky od nadací, členů nebo 
dary. Zbytek jsou granty od pražského magistrátu. 
 
ADAM B. BARTOŠ 
 
Ultrapravicový aktivista je znám především svými antisemitskými postoji. Na hrobě Anežky Hrůzové, po jejíž 
vraždě v roce 1899 propukla vlna antisemitismu, nechal Bartoš na jaře 2015 ceduli s nápisem: „Její smrt český 
národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud 
uspokojivě vyřešena.“ Za tento text posléze dostal od jihlavského soudu roční podmínku, což loni v lednu 
potvrdil Nejvyšší soud. Týž měsíc byl Bartoš nepravomocně odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu za 
protižidovské knihy a texty. K soudu ho tehdy přišel podpořit neúspěšný prezidentský kandidát Petr Hannig. 
 Bartoš se „proslavil“ už před pár lety svým seznamem Židů, tedy známých osobností z politiky, 
hospodářství, duchovního života, kultury a showbyznysu. Říkal mu také Dvorana židovské slávy. „Židé se 
nehlásí ke svému původu ani k tomu, jak snadno pronikají na významné posty. Nepochlubí se sami, tak jim v 
tom pomáhám,“ řekl tehdy Bartoš. ? 
 
KDO JSOU CESTI AKTIVISTÉ? NĚKTEŘÍ svou Činnost platí Z VLASTNÍ KAPSY, JINÍ SPOLÉHAJÍ NA STÁTNÍ 
ROZPOČET, EVROPSKÉ PENÍZE Cl GEORGE SOROSE. NAJDEME MEZI NIMI LEVICOVÉ 
PROGRESIVISTY, BOJOVNICE PROTI TOXICKÉ MASKULINITĚ, ULTRAPRAVIČÁKY, ALE I LIDI, KTEŘÍ 
PROSTĚ JEN TOUŽÍ ZLEPŠIT SPOLEČNOST. 
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Foto autor| FOTO: ČTK A FACEBOOK 
Foto popis| Může žena znásilnit? Marie (Jiří) Feryna, známá transgender aktivistka z Kliniky, loni čelila obvinění, 
že znásilnila své dvě kolegyně. Policie případ nakonec odložila. 
Foto popis| Polonahá před kardinálem. Boj proti nadvládě mužů zavedl loni Anetu Petani až před kardinála 
Dominika Duku. Jen v prádle a s nápisy na těle před ním poklekla v katedrále sv. Víta. 
 

Spokojený zaměstnanec – spokojený zákazník. Heslo, které supermarkety 
neznají 

31.1.2019    denikreferendum.cz    str. 00    Domov 
    Fatima Rahimi         

Práce v supermarketech je psychicky náročná, často špatně ohodnocená a jak opakovaně potvrzují průzkumy, 
zatížená prekarizací a porušováním zákoníku práce. Zaměstnanců-cizinců se přitom tyto neduhy týkají ještě víc 
než Čechů. 
 
Skoro devadesát procent českých domácností nakupuje potraviny v prodejnách typu supermarkety, 
hypermarkety a diskonty. V osmi největších obchodních řetězcích: Albert, Billa, Kaufland, Globus, Lidl, Penny 
Market, Makro a Tesko pracuje pětašedesát tisíc lidí. Není to malé číslo. Přesto nebyly pracovní podmínky v 
supermarketech po dlouhou dobu téma. 
 
Výzkum Multikulturního centra Prahy z roku 2016 s názvem „Ženy za pokladnou. Pracovní podmínky žen v 
supermarketu“ se zaměřil především na práci pokladních. Upozornil mimo jiné na nízké mzdy, na to, jak ženy 
kloubí práci s rodinným a soukromým životem a na prekarizaci práce. V roce 2017 na to pak upozornila 
novinářka Saša Uhlová ve svých reportážích z cyklu Hrdinové kapitalistické práce. 
 
Právě výzkum Multikulturního centra Praha se stal vodítkem pro sociology Michala Trčku z Technické univerzity 
v Liberci a Yuliyi Moskvinu, doktorandku fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Svou společnou práci s 
názvem „Zaměstnanci v supermarketech: Prekarita a solidarita na fragmentovaných pracovištích“ vydali vloni na 
podzim. 
 
Zaměřili se na supermarkety v Praze. Na základě důkladných rozhovorů s pracovníky supermarketů popisují 
jejich vzájemné vztahy na pracovištích, vztah zaměstnavatelů k zaměstnancům, mzdový nárůst, odlišné 
pracovní podmínky pro agenturní pracovníky a kmenové zaměstnance, vztahy mezi migranty a tuzemskými 
zaměstnanci. 
 
Zvýší se mzdy, tlačí se na výkon 
České republice se ekonomicky daří. V médiích se často skloňuje pojem konjunktura. K podílu na ekonomickém 
rozletu se hlásí kdejaká politická strana. Supermarkety zvyšují mzdy. Největší posun učinil Lidl, obchodní 
značka řetězce prodejen společností Lidl & Schwarz-Gruppe, který loni v březnu nabízel jako nástupní plat v 
celé České republice dvacet osm tisíc korun. 
 
Zvýšením mezd se chlubila společnost Billa, která v českých zemích provozuje 226 supermarketů. V případě 
Billy ale nešlo o navýšení nástupního platu. Vyšší mzdy nabízí také Kaufland a nejnověji Penny Market. 
 
Michal Moravec pracoval v supermarketech šest let. Vyzkoušel si práci v různých městech i společnostech. 
Pracoval přes agenturu ale i jako kmenový zaměstnanec. Působil v Lidlu, v Makru, Kauflandu i Tescu. „Všude je 
to různý – finanční ohodnocení i náplň práce,“ líčí u piva v centru Prahy. „V Lidlu se třeba všichni snaží dělat 
všechno. Od pekárny až po doplňování potraviny nebo zaskakují na pokladnu. Stojíte řadu, najednou vidíte, jak 
pekař skočí na pokladnu,“ popisuje. „Práce je náročná. Zvýší se mzdy, tlačí se na výkon. Protože je to něco za 
něco. Vyšší mzdy znamenají méně pracovníků,“ pokračuje Michal. Po šesti letech přesedlal na předsedy 
odborů. 
 
Zaměstnance supermarketů trápí nejistota: dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, agenturní 
zaměstnávání... Foto Michal Šindelář, DR 
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Přestože se supermarkety chlubí zvyšováním mezd, situace není růžová. Problémem je podle Michala Trčky 
takzvaná prekarizace práce. „Myslí se tím zhoršení pracovních podmínek, například přecházení z 
plnohodnotných smluv na neplnohodnotné pracovní úvazky. V případě České republiky jde o dohody o pracovní 
činnosti, dohody o provedení práce, agenturní zaměstnávání,“ vysvětluje. Prekarizace tudíž představuje 
komplexní proměnu povahy práce, která má negativní vliv nejenom na kvalitu zaměstnání, pracovní podmínky, 
ale také na celkový život pracujících. 
 
„Je to dlouhodobý jev, který lze dobře studovat na příkladu Spojených státu,“ dodává. Při svém zrodu v 
sedmdesátých letech sloužil fenomén částečných úvazků k tomu, aby umožnil pracovat ženám na mateřské 
nebo studentům. „Nicméně se z toho později stala běžná forma zaměstnávání,“ vysvětluje Michal Trčka. 
 
Lidí, kteří nemají hlavní pracovní poměr – tedy smlouvu na dobu určitou či neurčitou včetně pojištění a odvodů –
, dnes narůstá. Těžko tak lze například sledovat dodržování podmínek, které jsou součástí smlouvy. „Dohoda o 
provedení práce je inspektory práce nazývána legálním vykořisťování zaměstnanců,“ říká. 
 
Za tyto pracovníky firmy neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Často je navíc nutí k překračování hranice 
povolených hodin v rámci dohody o provedení práce. „Během výzkumu jsme zjistili, že lidé v tomto režimu 
částečně pracují na černo. Zaměstnanci v supermarketu dostávali bokem nějaký peníze navíc, nebo dělali 
přesčasy, za které nedostali vůbec zaplaceno. Byl to úkol, který měli stihnout během pracovní doby, ale 
nezvládli jej, protože to fyzicky nebylo ani možné. Celá věc se pak interpretovala jako chyba zaměstnance,“ 
uvádí Michal Trčka. 
 
Zaměstnanci supermarketů mají často za sebou negativní zkušenosti z jiných prekarizovaných pracovních 
pozic. Práce v obchodě si váží a dokáží být loajální. Je to pro ně menší zlo. Pracují v čistém prostředí, mají 
pravidelnou výplatu. Chtějí si svou práci udržet. „Spousta z nich má exekuce, chtějí se dostat z dluhové pasty, “ 
vysvětluje Trčka. Člověk, který žije v materiální deprivaci, nemá finanční rezerv a žije z měsíce na měsíc. 
 
Supermarkety jako laboratoře kapitalismu 
Trčkova kolegyně Yuliya Moskvina se ve výzkumu zaměřila na migranty zaměstnané přes pracovní agentury. 
„Rozhodla jsem se tak i z osobních důvodů, protože jsem sama měla v práci problémy,“ svěřuje se. O místo 
tlumočnice přišla na popud vedoucí, které se nelíbilo, že Yuliya ve volné čase pomáhá uprchlíkům. „Co pak 
musí zažívat cizinci na méně kvalifikovaných pozicích?“ ptá se. 
 
Yuliya mluví o supermarketech a stejně tak i o velkých logistických centrech jako o laboratořích kapitalismu. Lze 
na nich podle ní velmi přesně pozorovat poslední vývoj a dynamiku kapitalistického řádu, který „sžírá lidi a 
funguje na nehumánních principech“. 
 
Na jednom místě se tak schází velice různorodé skupiny pracovníků s odlišnými podmínkami. Lidé z agentur 
mohou mít dokonce vyšší plat než kmenoví zaměstnanci, protože pracují více hodin. „Některé agentury nabízí 
zdravotní a sociální pojištění, některé ne. Jak to budou mít jejich pracovníci například s důchodem, se často 
neví,“ pokračuje Yuliya 
 
Setkala se ale také s lidmi, kteří pracovali přes agentury a neměli žádné smlouvy. Dostali neurčitý papír, který 
nečetli a nebyli schopní říct, o co se jednalo a co podepsali. Podstatné jsou požadavky řetězce a prodejny. 
„Mluvila jsem s manažerem, který mi ukázala aplikaci, přes niž domlouvá práci. Jeden den shání kuchaře, ten 
přijde, odpracuje pár hodin, a druhý den už tam nemusí být,“ popisuje situaci. 
 
„Nemáte vůbec žádnou jistotu. Zavolají vám, když potřebují narychlo obsadit nějakou směnu. A pak vás zase 
nepotřebují, když vy potřebujete pracovat, abyste zaplatili účty,“ říká prodavačka Nataša v rozhovoru s Yuliyi 
Moskvinou. 
 
Michal Trčka ale upozorňuje, že agenturní pracovníci mohou mít i lepší pracovní podmínky než kmenoví 
zaměstnanci. Díky nedostatku pracovní síly se jejich vyjednávací pozice změnila. „Respondenti nám opakovali, 
že agentury změnily chování a že si jich dnes daleko více váží. Nabízejí více možností, jak si naplánovat čas 
nebo jak změnit pracoviště,“ popisuje Trčka. 
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„Během výzkumu jsme zjistili, že lidé v tomto režimu částečně pracují na černo,“ říká Michal Trčka. Foto Michal 
Šindelář, DR 
„Agenturní pracovník nebo brigádník si mohl říct, že chce chodit pouze do určitého supermarketu. Pokud 
souhlasilo i pracoviště, nebyl problém. Takto začaly vznikat vazby mezi kolegy,“ pokračuje Trčka. 
 
Může jít však jen o dočasné zlepšení. Ve chvíli, kdy opadne ekonomická konjuktura a nebude potřeba tolik 
pracovníků, pokročí automatizace a bude fungovat více samoobslužných pokladen, bude se propouštět. 
Zaměstnanci agentur půjdou jako první. 
 
Fluktuace pracovníků brání tomu, aby se organizovali 
Fenomén agenturního zaměstnávání má ale ještě jeden důležitý, avšak přehlížený, dopad na pracovní poměry. 
Neustálá fluktuace brání navazování hlubších vztahů na pracovištích. Pospolitost je přitom předpokladem 
solidarity. Aby se tedy zaměstnanci cítili líp na pracovištích nebo se mohli společně zasazovat za lepší pracovní 
podmínky, potřebují k tomu trávit společný čas. 
 
Spousta lidí má strach postavit se vedení. Příkladů vzdoru, navíc úspěšného, je minimum. „V Liberci se 
nedodržovaly pauzy. Byly velmi krátké. Zaměstnanci se v šatně dohodli, že všichni společně navštíví manažera. 
Jejích společné nasazení pomohlo prosadit lepší podmínky, delší pauzy“ uvádí příklad s dobrým koncem Trčka. 
 
Bariéry, které neumožňují projev pospolitosti a solidarity, ale fungují i mimo agenturní poměry. Kolegové ve 
velkých supermarketech se běžně navzájem dobře neznají, nepotkávají se. Do práce docházejí v různých 
časových intervalech, mají krátké pauzy a tak dále. 
 
Samostatným tématem jsou pak vztahy mezi Českými zaměstnanci a migranty. Platí přitom, že cizinec prakticky 
nemá šanci dostat se na vyšší pozici, a to ani v případě, že prodejna zaměstnává většinu migrantů. „Jeden z 
top-manažerů mi v rozhovoru svěřil, že migrantům vedoucí pozice nenabízí, protože si myslí, že by k nim čeští 
podřízení neměli respekt. Cizinci totiž mají často přízvuk,“ dodává Moskvina. 
 
Ve vztazích mezi kolegy čeština hraje velmi důležitou roli. „Pro lidi, kteří nejsou zvyklí na multikulturní prostředí, 
funguje jazyk jako primární charakteristika, podle, níž rozlišují ‚my‘ a ‚oni‘. Přízvuk v tom nepochybně hraje 
klíčovou roli,“ myslí si. 
 
O odborech často lidé ani nevědí 
„Platy v supermarketech vzrostly hlavně díky práci odborů a vládě Bohuslava Sobotky,“ říká Michal Trčka. 
Dodává ale, že během výzkumu zjistili, že mnoho zaměstnanců o existenci odborů vůbec neví. Ještě horší je to 
u zahraničních pracovníků. „V současnosti odbory nabírají na síle. Nemají ještě takovou pozici jako v minulosti, 
ale loni jsme nabírali nejvíce nových členů za novodobou historii,“ říká Michal Moravec, který je předsedou 
odborového svazu pracovníků obchodu ZO AHOLD. 
 
Odbory neodlišují zahraniční pracovníky od českých. Víceméně se ale zaměřují na lidi v hlavním pracovním 
poměru. Lidé se zkrácenými úvazky, se pak nemají mnohdy na koho obrátit. 
 
Jedna pracovnice z Ukrajiny, která uklízela v pražském hypermarketu, neměla standardní pracovní smlouvu – a 
nedostala výplatu. Obrátila se na pražskou solidární síť SOL!S, což je neformální skupina lidí, kteří se rozhodli 
společně hájit svá práva a řešit problémy na pracovišti i mimo něj. Když si iniciativy této ženy všimli její 
kolegové, migranti, kteří byli v podobné situaci, přidali se k ní a podpořili ji. Nejdříve se obrátili na právníky. Ti je 
ale odmítli s tím, že nejde o tak velkou sumu, aby mělo smysl spor řešit. Zároveň poukazovali, že tito lidé neměli 
pořádnou smlouvu, na jejímž základě by mohli něco vymáhat. 
 
Odhodlaní pracovníci svůj boj ale nevzdali. Neustále chodili za vedením. Vyhrožovali, že svoje zkušenosti 
zveřejní. Vedení se nakonec zaleklo negativní reklamy a dlužné peníze vyplatilo. 
 
Supermarkety se v posledních letech chlubí zvyšováním mezd. Neplatí to ale o všech a ne po celé České 
republice. Je tu co měnit a zlepšovat. Přestože dnes musí agentury dodržovat přísnější pravidla, poskytování 
sociálního a zdravotního pojištění není zdaleka normou. A stále se vyskytuje neproplácení přesčasů. 
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Práce, která je spojená s přímou komunikací se zákazníky, obnáší velký psychický tlak. Není výjimkou, že 
prodavači a prodavačky mají kvótu na to, kolik lidí musí denně obsloužit nebo kolikrát mohou udělat storno. Za 
překročení mají sankce z výplaty. 
 
Zahraniční pracovníci jsou na tom ještě hůř a při vymáhání svých práv to mají velice těžké. Neznají dobře 
prostředí, často je trápí jazyková bariéru a nedostatek sociálních vazeb mimo jejich krajany. Je i v zájmu České 
republiky, která se v některých oblastech potýká s nedostatkem pracovní síly, aby se jejich postavení zlepšilo. 
Heslo spokojený zaměstnanec–spokojený zákazník se potřebuje v českých supermarketech teprve pořádně 
zabydlet. 
 
 
URL| http://denikreferendum.cz/clanek/29035-spokojeny-zamestnanec-spokojeny-zakaznik-heslo-ktere-
supermarkety-neznaji 
 
Stejná zpráva vyšla také v tomto titulu: 
denikreferendum.cz 
 


