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1. Úvod
Anglo-americká vysoká škola je nejstarší soukromou vysokou školou v České republice a od
svého založení v roce 1990 poskytla kvalitní bakalářské a magisterské vzdělání studentům
z desítek zemí světa.
Mezi naše strategické cíle patří zvýšit povědomost o naší škole ve světovém, středoevropském
a rovněž v tuzemském prostoru a snažit se, aby AAVŠ byla zajímavou, přitažlivou a
perspektivní a prestižní institucí pro rostoucí počet kvalitních tuzemských studentů. Rovněž
je pro nás důležité, že většinu studentů tvoří posluchači, kteří u nás studují celý program, a
pouze zbylá menšina jsou studenti, kteří k nám přijíždějí na semestr nebo dva (jedná se
především o posluchače z USA). Stejně jako v minulosti někteří z nich, byť pouze malé
množství, se proti svému původnímu plánu rozhodnou u nás zůstat a dostudovat celý
program. V jarním semestru 2014 studovalo na AAVŠ celkem 852 studentů.
Mezinárodní charakter naší vysoké školy je dán kromě národnostního složení studentů
též systémem výuky, skladbou a profesionálními zkušenostmi vyučujících, organizační
strukturou školy a vybavením kampusu.
Hlavní prioritou AAVŠ vždy byl a bude akademický rozvoj. AAVŠ zintenzivnila proces
zvyšování kvality vyučujících jednak jejich výběrem a jednak i jejich vedením (školení,
systémem hodnocení výuky - tzv. peer reviews výuky a hodnocením sylabů vedoucími
kateder a vyhodnocováním studentského hodnocení). Hlavním úkolem bylo pokračování
v procesu získání institucionální akreditace WASC (Western Association of Schools and
Colleges). V září proběhlo několikadenní hodnocení expertním týmem WASC přímo
v prostorách kampusu AAVŠ (tzv. Educational Effectiveness Review Site Visit). V roce 2014
dále pracoval WASC Steering Committee a jednotlivé výbory (např. Learning Outcomes and
Assessment Committee, Curriculum Committees, Library Committee či Academic Writing &
Information Literacy Committee).
Výsledky jejich práce byly využity i pro zpracování žádostí o reakreditace, které AAVŠ
předkládala Akreditační komisi České republiky, přičemž obzvláštní důležitost měl Academic
Program Review zpracovávaný pro každý studijní program a obor.
V oblasti vědy a výzkumu se můžeme pochlubit nejen aktivitami svých zaměstnanců, ale též
pořádáním celé řady seminářů, konferencí a aktivní spoluprací s podniky a institucemi v ČR.
V roce 2014 škola omezila investice do stávajících prostor na nezbytné minimum, protože na
samém konci roku 2014 došlo k přestěhování školy do zrekonstruovaného Thurn-Taxisova
paláce.
V roce 2014 škola úspěšně dokončila proces prodlužování fungujících smluv uzavřených
v rámci programu Erasmus LLP, tak aby splnila požadavky a kritéria nového programu
Erasmus +.
Zájem veřejnosti a médií i uplatnění našich absolventů na významných postech v celém světě
potvrzují, že si Anglo-americká vysoká škola nadále upevňuje pozici leadera v anglickém
vysokoškolském vzdělávání v neanglicky mluvících zemích.
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2. Základní údaje o vysoké škole
Název školy:
Používaná zkratka:
Adresa školy:
IČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:

Anglo–americká vysoká škola, o.p.s.
AAVŠ
Lázeňská 4 , 118 00 Praha 1- Malá Strana
25940082
257 530 202
257 532 911
info@aauni.edu,
www.aauni.edu

Rektor (President):
Nejvyšší výkonný představitel školy:
Statutární orgán školy:

Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph.D.
Rektor (President)
Ředitel (užívající označení Rektor / President)

Vedení AAVŠ
Zakladatelé (plní povinnosti vyplývajících ze zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a působí v rámci ustanovení zakládací smlouvy AAVŠ)
Jansen Raichl
JUDr. Lenka Deverová
Richard Smith, Ph.D.
Susan Tietjen, J.D. – neaktivní zakladatelka
Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. – neaktivní zakladatel

Správní rada (orgán plnící funkci akademického senátu ve smyslu ustanovení statutu a
zákona č. 111/1998, o vysokých školách)
Ing. Jiří Lobkowicz, předseda (do 4. 7. 2014)
Ing. Petr Pajas, předseda (od 16. 6. 2014)
Dipl. Ing. Peter Formánek, MA, FICB, CLU (místopředseda, do 12. 5. 2014)
Andrej Barčák, MSc.
Bc. Tanya Bechev (od 8. 12. 2014)
Rostislava Gordon-Smith (od 8. 12. 2014)
Bc. Aleksandar Isirov (od 8. 12. 2014)
Steven Kashkett (od 15. 9. 2014)
Václav Pecha, M.A. (od 15. 9. 2014)
Jansen Raichl (od 16. 6. 2014)
Prof. Rudolf Stickler
Dr. Ing. Oldřich Ulrich Fiala (do 30. 6. 2014)
Robert A. Zimmerman (do 18. 2. 2014)

Dozorčí rada
Ing. Karl Ferdinand von Thurn und Taxis, předseda (do 1. 4. 2014)
Mgr. Olga Rühle, MBA (do 25. 6. 2014)
Ing. Petr Kalaš (do 23. června 2014)
Roger Kachlík, CA, předseda (od 1. 9 2014)
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. (od 1. 9. 2014)
JUDr. Lenka Deverová (16. 6. až 15. 12. 2014)
Kristina Soukupová, Ph.D. (od 16. 12. 2014)
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Složky AAVŠ
Rektor (President)
Associate Professor Alan Krautstengl, Ph.D.,
Rektor je statutárním orgánem AAVS ve smyslu zákona c. 248/1995, o obecně prospěšných
společnostech a ve smyslu zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jenž řídí činnost
AAVŠ a jedná jejím jménem.
Oblast exekutivy a finanční oddělení
Ing. Bibiána Hakošová
Věra Převrátilová
Roger Kachlík, C.A.
Ing. Zdeněk Johanovský
Soňa Turoňová
IT oddělení
Mgr. Milan Fučík
Mgr. Peter Weis
Právní oddělení
Tomáš Vachuda, J.D.
Mgr. Monika Vneková (do března 2014)
Provozní oddělení
Mgr. Miroslava Petráková
Rostislav Balla
Personální záležitosti
Mgr. Monika Vneková (do března 2014)
Mgr. Renata Jiřičková (od července 2014)
Studijní a registrační oddělení
Jana Krásenská
Jozef Bartík
Přijímací oddělení
Mgr. Irena Valešová
Bc. Romana Kavanová
Knihovna
Mgr. Zuzana Hronková
Bc. Natalya Dotsenko (do března 2014)
Bc. Natasha Kirshina
Bc. Olga Kneževič
Martin Ranninger
Oddělení pro externí záležitosti
PhDr. Hrishabh Sandilya (do června 2014)
Cyril Simsa, M.A. (do května 2014)
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Mgr. Dana Kucejová (od srpna 2014)
Mgr. Hana Novotná
Stephanie Lachman
Nikoloz Bolvadze

Akademická část vysoké školy
Oddělení pro akademické záležitosti
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., statutární prorektorka pro akademické záležitosti
Katarína Stehlíková, Ph.D. (do srpna 2014, poté mateřská dovolená)
David Lipka, Ph.D. (od září 2014)
Ing. Jan Vašenda (do srpna 2014, poté zahraniční stáž)
Mgr. Tatyana Bryzhachenko (od srpna 2014)
Cyril Simsa, M.A. (od června 2014)
PhDr. Jindřiška Kotrlová (od května 2014)
Oblast výzkumu a koordinace akademických záležitostí
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., statutární prorektorka pro akademické záležitosti
Academic Council (plní funkci vědecké rady)
Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph.D., předseda
Interní členové:
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., místopředsedkyně
Prof. Rudolf Stickler, místopředseda
Katarína Svítková, Ph.D.
David Lipka, Ph.D.
Miroslav Svoboda, Ph.D. (od září 2014)
Tony Ozuna, M.A.
Jennifer Fallon, J.D.
Christopher Montoni, M.A.
William Eddleston, Ph.D.
Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
Bc. Tanya Bechev
Bc. Vendula Ženatá
Zdena Novotná, Ph.D.
Kristína Soukupová, Ph.D.
Externí členové:
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
Jose Alvarez, Ph.D.
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School of Business Administration
Peter Bolcha, Ph.D., Dean (do srpna 2014)
Miroslav Svoboda, Ph.D., Dean (od září 2014)
Sviatlana Skachykina, M.B.A., Assistant Dean
Mgr. Denisa Matscheova, Assistant Dean (do července 2014)
Eliška Kováříková (od října 2013), Academic Coordinator

School of Humanities and Social Sciences
Tony Ozuna, M. A., Associate Dean
Mgr. Kateřina Vanová, Assistant Dean

School of Journalism
Tony Ozuna, M. A., Associate Dean
Mgr. Kateřina Vanová, Assistant Dean (od září 2014)
Iva Skochová, Assistant Dean (do srpna 2014)

School of International Relations and Diplomacy
David Lipka, Ph.D., Dean
Mgr. Darima Batorova, Assistant Dean
Mgr. Tatyana Bryzhachenko (od srpna 2014)

John H. Carey II. School of Law
Jennifer Fallon, J.D., Associate Dean

Studentská rada
Do srpna 2014
Tanya Bechev, předsedkyně
Radovan Fafílek, místopředseda
Vendula Ženatá, tajemnice
Jan Vicher, pokladník
Michal Hron
Adi Hadzic
Vojtěch Kotek
Angeles Maria Lastras
Anna Savina
Petr Zdeněk

Od září 2014:
Michal Hron, předseda
Adi Hadzic, místopředseda
Jan Vicher, pokladník
Martin Ranninger, tajemník
Vojtěch Kotek
Tereza Kicková
Kamila Suchomelová
Oleksandra Modelska
Anastasiya Shishkina
Tumpreet Singhota

Dan Padolsky, koordinátor
(přednášející na AAVŠ)
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Přehled členství soukromé vysoké školy v organizacích sdružujících vysoké školy,
v mezinárodních a profesních organizacích

Tabulka 2
Organizace
Rada vysokých škol
Předsednictvo Rady
vysokých škol,
Komise pro kvalitu vysokých
škol a její hodnocení
Ekonomická komise
Dozorčí rada IPN Kvalita
CAMBAS, Czech
Association of MBA Schools
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Stát
Česká republika
Česká republika

Status
Člen
Člen

Česká republika

Člen

Česká republika

Člen
Člen
Člen (pouze do 28. ledna 2014)

Česká republika

Poslání, vize a strategické cíle vysoké školy
Anglo-americká vysoká škola je českou obecně prospěšnou společností. Je založena na
britských a amerických vzdělávacích principech a využívá nejlepší tradice středoevropské
vzdělanosti. Posláním vysoké školy je vychovávat absolventy, kteří budou schopni využívat
své vzdělání k dosažení pozitivních změn ve svém lokálním, národním a globálním prostředí:
„Graduates of the Anglo-American University are prepared to
make a positive difference addressing local, national and
international challenges through the analysis and application of
current and developing knowledge in the context of a globalized
world.“
Vzdělávací filozofie vysoké školy zůstává nezměněna, zdůrazňuje výuku v angličtině,
v malých interaktivních třídách a kritické, kreativní a nezávislé myšlení. Akademická obec
AAVŠ má výrazný mezinárodní charakter: více než dvě třetiny studentů přicházejí ze
zahraničí a mezi vyučujícími je celá řada odborníků z USA, západní Evropy, Skandinávie,
Asie i tuzemských specialistů. Jedním ze strategických cílů je tento mezinárodní charakter
školy ještě dále rozšiřovat a prohlubovat.
Hlavní prioritou AAVŠ je a bude zvyšování kvality výuky, rozvoj vědecké činnosti a
akademický rozvoj celkově. Hlavním cílem výuky je poskytnout studentům kvalitní znalosti
studovaných oborů a interdisciplinární znalosti s těmito obory související, vybavit je pevnými
teoretickými a metodologickými znalostmi a schopnostmi identifikovat, analyzovat a využívat
informace a prameny, docílit toho, aby absolventi byli schopni aplikovat získané znalosti a
dovednosti v reálných pracovních situacích, aby byli schopni samostatně identifikovat a řešit
problémy inovativním způsobem i v mezinárodním prostředí, kde by měli být schopni
podávat výkony splňující nejvyšší kritéria. Absolventi budou schopni komunikovat ústně i
písemně v angličtině a budou schopni dalšího odborného či profesionálního vývoje sebe
samých i dalších osob a skupin. AAVŠ si dále klade za cíl rozvoj občanské odpovědnosti a
etických hodnot.
Při sledování těchto cílů je pro AAVŠ hlavním vodítkem systém výstupů z učení na třech
úrovních, na institucionální úrovni, na úrovni oboru a na úrovni předmětu.
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3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací
činnost
Akreditované studijní programy
Všechny studijní programy AAVŠ jsou akreditovány v anglickém jazyce.
Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce
Tabulka 3.2
Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy uskutečňovaných
v cizím jazyce
Skupiny akreditovaných
studijních programů*

bak.
P
5

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K
2
1

společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
1
1
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
Celkem
6
1
* programy jsou členěny do skupin dle KKOV

dokt.

8

2
1
5

Celkem
stud.prog

4
1
1

13

V roce 2014 měla AAVŠ 13 akreditovaných studijních programů včetně kombinované formy
studia (celkem 15 studijních oborů).
Studijní programy (SP), studijní obory (SO), data akreditace
- Akreditace udělené MŠMT
Kód
studijního
programu

Název studijního
programu (SP)

Kód studijního
oboru (KKOV)

Název studijního
oboru (SO)

Datum
udělení
současné
akreditace

První
akreditace

B 6218

Business
Administration

6208R133

Business
Administration

1. říjen
2014

29. červen
2001

B 6218

Business
Administration
(kombinované
studium)
ARIMA
Quantitative
Asset and Risk
Management

6208R133

Business
Administration
(kombinované
studium)
ARIMA
Quantitative
Asset and Risk
Management

11. květen
2015

22. říjen
2009

30.červenec
2009

17. únor
2009

N6226

10

6207T021

N6227

Business and Law 6208T172
in International
Markets

Business and
Law in
International
Markets
Journalism and
Communications

11. květen
2015

17. únor
2009

3. říjen
2013

10. únor
2014

Media and
Communication
Studies
Humanities and
Social Sciences

7202R025

6703R010

Politics and
Society

11. květen
2015

29. červen
2001

B 6739

Humanities and
Social Sciences

6703R009

2. červenec
2014

25. duben
2005

B6739

Humanities and
Social Sciences

6702R035

20. duben
2012

20. duben
2012

B6107

Humanities

8206R129

N 6807

Public Policy

6202T084

Humanities.
Society and
Culture
Jewish Studies:
History and
Culture
Visual Arts
Studies
Public Policy

N6107

Humanities

6107T003

Humanities

B 6708

International
Relations
International
Territorial
Studies
International
Relations and
Diplomacy
International
Relations and
Diplomacy
(kombinované
studium)

6701R005

International
Relations
Central and East
European Studies

6. říjen
2014
11. květen
2015
11. květen
2015
24. duben
2014
11. květen
2015

6. října
2014
30. květen
2007
25.červenec
2007
30. květen
2007
28. duben
2011

1. říjen
2014

12.červenec
2006

1. říjen
2014

13. říjen
2010

B7202

B 6739

B6702

N 6704

N 6704

6702R033

6701T019

6701T019

International
Relations and
Diplomacy
International
Relations and
Diplomacy
(kombinované
studium)

V roce 2014 byly prodlouženy akreditace následujících studijních oborů: Business
Administration; Humanities, Society and Culture; International Relations; International
Relations and Diplomacy.
V roce 2014 byl rovněž akreditován nový studijní obor Visual Arts Studies.
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Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree
Tabulka 3.3
Název programu

ARIMA, M.A. in Quantitative Asset and Risk
Management

Partnerské organizace

Počátek realizace programu

University of Applied Sciences bfi Vienna,
Vienna, Austria
University of Economics in Katowice, Katowice,
Poland
2009

Typ programu

Double degree

Délka studia

2 roky (standardní délka studia)

Typ programu
Počet kreditů

Navazující magisterský
120 ECTS credits (60 US credits)

Popis organizace studia,
včetně přijímání studentů
a ukončení

Každá partnerská škola simultánně nabízí celý
program, programy jsou tedy identické na všech
školách. Koordinátoři programů pravidelně
komunikují a sdílejí materiály z výuky, čímž se
zajišťuje porovnatelná kvalita u všech partnerů.
Partnerské školy jsou odpovědné za přijímání
studentů do svého programu, organizaci
programu a kontrolu ukončení programu a vydaní
diplomů ze své školy.
Absolventi získají diplom ze školy, kde studovali
celý program, a druhý ze školy, kde absolvovali
semestrální pobyt. Oba diplomy jsou doplněny
o dodatek.
Studenti jsou povinni absolvovat jeden semestr
studia na partnerské škole. Jelikož mnozí ze
studentů studujících v Praze a ve Vídni pracují, je
výměnný semestr organizován v intenzivní
formě: 2x 3 týdny intenzivní výuky, s následnými
zkouškami na domácí univerzitě.
Výměny reflektují preference studentů.

Jakým způsobem je
vydáván diplom a dodatek
k diplomu?
Jakým způsobem jsou
realizovány výměny
studentů?

Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou
se sídlem v ČR
Žádné
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou
Žádné
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Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo
obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Žádné
Počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení
v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání.
V roce 2014 měla AAVŠ popsáno metodikou výstupů z učení (Learning Outcomes)
13 akreditovaných (od MŠMT) studijních programů (15 studijních oborů), čili mela takto
popsáno 100 procent akreditovaných programů a oborů.
Využívání kreditového systému, Diploma Supplement Label
Hodnocení studia je stanoveno zkušebním řádem AAVŠ. Podmínky, které student musí splnit
v průběhu studia a při jeho ukončení, a průběžné hodnocení studia je součástí akreditačního
spisu každého studijního programu a oboru.
AAVŠ používá jako hlavní americký kreditový systém, který je od roku 2004 ve všech
oficiálních dokumentech školy (transkripty atd.) doplněn údaji v ECTS.
Od jarního semestru 2009 AAVŠ uděluje absolventům vedle diplomu AAVŠ rovněž ECTS
Diploma Supplement.
V roce 2011 Evropská komise udělila AAVŠ Diploma Supplement Label pro období 20112014.
Bakalářské obory vyžadují pro absolvování 90 US (180 ECTS) kreditů, magisterské obory
vyžadují 60 US (120 ECTS) kreditů. Všechny předměty se počítají za tři US kredity. Jeden
US kredit převádíme za 2 ECTS kredity.
Standardní délka studia je nastavena na tři (bakalářský stupeň) a na dva roky (magisterský
stupeň). Studijní plán předepisuje pět předmětů každý semestr, je však flexibilní a pokud si
student zapíše méně předmětů, trvá jeho studium déle.
K hodnocení jednotlivých předmětů odkazujeme na Course Catalog na webové stránce školy
či na tištěnou verzi. V katalogu je u anotace každého předmětu uveden způsob hodnocení
(Assessment Method). Tzv. Grading Policy (specifikace hodnocení) je povinnou součástí
sylabu každého předmětu a klasifikace musí být založena alespoň na třech hodnotících
složkách.
Další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů) letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty, přednášky
odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní cesty
Viz kapitola 11
Přehled konferencí, seminářů, diskusí a dalších odborných akcí na AAVŠ v r. 2014.
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4. Studenti
Tabulka 4.1
Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy
k 31. 12. 2014

Skupiny akreditovaných
studijních programů

bak.

(dle KKOV)

Studenti ve studijním programu
mag.
mag.
dokt.
navazující

Celkem
studentů

společenské vědy, nauky a
237
59
296
služby
ekonomie
239
38
277
právo, právní a
5
5
veřejnosprávní činnost
Celkem
476
102
578
Poznámka: Kromě výše uvedených údajů na AAVŠ k 31. 12. 2014 studovalo rovněž 18
studentů v MBA programu akreditovaným v USA a celkem 19 studentů v právních
programech akreditovaných ve Velké Británii.
Studenti ve věku nad 30 let
Tabulka 4.3
Studenti ve věku nad 30 let

AAVŠ
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

Celkem

(dle KKOV)

společenské
vědy, nauky a
služby

9

10

19

ekonomie

5

2

7

celkem

14

12

26

Na AAVŠ studovalo k 31. 12. 2014 celkem 26 studentů v akreditovaných programech ve
věku nad 30 let.
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Studijní neúspěšnost za rok 2014
(k 31. 12. 2014)

Tabulka 4.4
Skupiny akreditovaných
studijních programů*

Neúspěšní studenti ve studijním programu
bak.
mag.
mag.
dokt.
navazující
11
4

společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
13
Celkem
24
* programy jsou členěny do skupin dle KKOV

5
9

Celkem
studentů
15
18
33

Příčiny studijní neúspěšnosti a opatření k jejímu omezení
Studijní neúspěšnost na AAVŠ je poměrně malá, přesto existuje. Příčinami studijních potíží
jsou nároky studia v angličtině, rozdílnost studijních návyků a metod, znásobená rozdílnými
kulturami, pracovní vytížení studentů studujících při zaměstnání. Někteří studenti ukončí
studium z důvodu finanční náročnosti studia, podcenění a zanedbávání studijních povinností.
Příčinou studijních potíží jsou i obtíže studentů ze zahraničí, kdy přechod na vysokou školu je
znásoben kulturním šokem a pobytem v cizím kulturním prostředí. Zde i v jiných náročných
situacích se velmi pozitivně osvědčuje odborná psychologická poradna, která je studentům
(i vyučujícím) bezplatně k dispozici.AAVŠ má celou škálu opatření, jak pomoci studentům,
kteří se dostanou do problematické situace, avšak v zájmu udržení kvality výuky a
stanoveného akademického standardu se nesnaží o zamezení neúspěšnosti za každou cenu.
Systém advising a individuální kontakt ředitelů studijních programů se všemi studenty vede
k podchycení řady problémů a k jejich řešení. Studenti kromě toho mají podle studijního řádu
možnost tzv. New Start Policy, která jim umožňuje, aby za určitých podmínek požádali
o znovuzařazení. Dalšími možnostmi, jak předcházet neúspěšnosti, je doporučení studentům,
aby si zaregistrovali nižší počet předmětů, v případě nedostatečné znalosti angličtiny je možné
využít kurzy Intensive Academic English či University English.
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5. Absolventi
Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy
v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Tabulka 5.1
Skupiny studijních
programů

Absolventi ve studijním programu
bak.
mag.
mag.
dokt.
navazující

společenské vědy, nauky a
37
služby
ekonomie
44
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
Celkem
81
* programy jsou členěny do skupin dle KKOV

Celkem
absolventů

13

50

10
1

54
1

24

105

Spolupráce s absolventy
AAVŠ považuje spolupráci se svými absolventy za velmi důležitou, a proto se svými
absolventy úzce spolupracuje i po jejich úspěšném završení studia.
AAVŠ provozuje tzv. Alumni Club (Klub absolventů), který jeho členům poskytuje např.
následující výhody:
-

Podpora při hledání zaměstnání
Přístup do knihovny (a k jejím veškerým zdrojům)
Pozvánka na pravidelné obchodní a společenské akce
Kontakty na mentorské programy
Automatické předplatné čtvrtletního Alumni Newsletter
Sleva na školné pro studium v magisterských programech na AAVŠ
Povánka na akce pořádané AAVŠ

Mnoho absolventů vysoké školy rovněž umožňuje současným studentům AAVŠ absolvovat
povinnou odbornou praxi u jejich současných zaměstnavatelů, případně v jejich soukromé
firmě.

16

6. Zájem o studium
Zájem o studium na vysoké škole v roce 2014
Tabulka 6.1

Zájem o studium na vysoké škole

Skupiny studijních
programů

mag. navazující

Počet přijatých

Počet zapsaných
ke studiu

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných
ke studiu

dokt.

Počet přihlášek

bak.

společenské vědy,
nauky a služby

281

128

113

85

31

27

-

-

-

ekonomie

219

111

96

74

31

27

-

-

-

8

4

3

-

-

-

167

66

57

-

-

-

právo, právní a
veřejnosprávní činnost
Celkem

500

239

209

Přijímací zkoušky na AAVŠ
Předpoklady pro přijetí uchazeče k bakalářskému studiu
Přijímací řízení se řídí Studijním řádem (Study Code) Anglo-americké vysoké školy, který je
přístupný na webových stránkách školy.
Pro přijetí musí uchazeč předložit následující dokumenty:
a) Doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání
b) Přihlášku ke studiu na AAVŠ
c) Dva doporučující dopisy
d) Motivaci studovat vybraný obor, která se zjišťuje požadavkem odevzdat esej na téma „Proč
se ucházím o studium tohoto oboru?“ (jako součást přihlášky) a pohovorem na stejné téma
vedeným v angličtině.
e) Životopis, kopie pasu, foto a aplikační poplatek
Uchazeči, jejichž mateřským jazykem není angličtina, jsou povinni doložit svou znalost
angličtiny potřebnou ke studiu jednou z těchto zkoušek:
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) s minimálním hodnocením
525 bodů ve standardní verzi, 197 v počítačové verzi, nebo 71 bodů
v internetové verzi. AAVŠ organizuje TOEFL testy každý měsíc.
 IELTS (International English Language Testing System) – minimálně 6 bodů

17






CAE – Cambridge Advanced English
Všeobecná státní zkouška
FCE (A nebo B)
City and Guilts - IESOL (B2)

Zkoušku z angličtiny nemusí skládat uchazeči, kteří jsou držiteli diplomu International
Baccalaureate (IB).
AAVŠ přijímá přihlášky uchazečů o studium nezávisle na jejich vyznání, věku, sociálním
nebo etnickém původu.
Předpoklady pro přijetí uchazeče k magisterskému studiu
Pro přijetí musí uchazeč doložit:
a) Doklad o absolvování akreditovaného bakalářského programu
b) Doporučující dopisy dvou pedagogických pracovníků ze studentova bakalářského
programu.
c) Test TOEFL (Test of English as a Foreign Language) prokázující schopnost uchazeče
studovat v anglickém jazyce (u studentů přicházejících ze zemí, kde je angličtina úředním
jazykem se tato podmínka netestuje) s minimálním hodnocením 550 bodů, testem IELTS
(International English Language Testing System) s minimálním hodnocením 7 bodů,
testem CPE (Certificate of Proficiency in English) nebo CAE (Certificate in Advanced
English) s ohodnocením známkami A, B nebo C, testem City and Guilts - IESOL
s minimálním hodnocením C1 či Všeobecná státní zkouška.
d) Motivaci studovat vybraný obor, která se zjišťuje požadavkem odevzdat esej na téma „Proč
se ucházím o studium tohoto oboru?“ (jako součást přihlášky) a pohovorem na stejné téma
vedeným v angličtině.
e) Životopis, kopie pasu, foto a aplikační poplatek
Studenti navazujícího magisterského, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné
vysoké škole
Tabulka 6.2
Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského studia, kteří
absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských
studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole
AAVŠ
CELKEM za celou
vysokou školu

18

Navazující magisterské
studium

30

Doktorské studium
-

7. Akademičtí pracovníci
Akademičtí pracovníci vysoké školy – přepočtené počty*
Tabulka 7.1

Akademičtí a vědečtí pracovníci
(přepočtené počty*)
AAVŠ

Akademičtí pracovníci
CELKEM

Profesoři

Odborní
asistenti

Docenti

Lektoři

Asistenti

AAVŠ

59,25
5
4,2
23,925
25,625
0,5
AAVŠ
Pozn.: * = (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi
zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance
pracujícího na plnou pracovní dobu)

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků vysoké školy
Tabulka 7.2

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků
(počty fyzických osob)
Akademičtí pracovníci

AAVŠ
Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

CELKEM ženy CELKEM ženy
do 29 let
30-39 let

1

40-49 let

1

50-59 let

3

1

60-69 let

4

2

nad 70 let

1

CELKEM

9

19

4

3

2

4

9

2

CELKEM

Asistenti

Lektoři

CELKEM

ženy

1

1

4

3

5

23

10

25

10

49

20

9

24

9

49

8

3

10

1

8

5

6

3

60

28

CELKEM ženy CELKEM ženy

69

26

1

26
18

1

1

2

2

1

149

AAVŠ zaměstnává řadu přednášejících s vysokoškolským vzděláním získaným v zahraničí,
nepoužívá tedy pro své vnitřní potřeby klasifikaci vysokoškolských pracovníků, jaká je
předepsaná pro státem zřizované vysoké školy v České republice.
Aby bylo možné v následující tabulce poskytnout údaje požadované pro srovnávací účely
ministerstvem, byli přednášející AAVŠ rozděleni do požadovaných kategorií takto: lektoři =>
bakaláři včetně zahraničních ekvivalentů absolvování tří až čtyřletého primárního stupně
vysokoškolského studia, asistenti => magistři, inženýři a jim na roveň postavení absolventi
zahraničních vysokých škol s nejméně čtyřletou dobou studia, odborní asistenti => absolventi
postgraduálního studia (Ph.D., CSc.), případně přednášející AAVŠ se statutem „senior
lecturer“ nebo „long term lecturer“, pokud je nebylo možné zařadit do vyšších kategorií na
základě habilitace (docenti) nebo jmenování vysokoškolským profesorem v ČR nebo
v zahraničí (profesoři).
Přehled akademických pracovníků na vysoké škole
Tabulka 7.3

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a
nejvyšší dosažené kvalifikace
(počty fyzických osob)
Akademičtí pracovníci

AAVŠ

CELKEM

9

9

56

75

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

4

5

27

42

78

do 0,5

1

17

14

32

2

4

8

14

2

8

11

25

Rozsahy
úvazků

do 0,7
do 1,0

4

149

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pro přepočet byl použit u pracovních smluv sjednaný úvazek, v ostatních případech byl
přiměřeně použit přepočet podle následující závislosti procenta úvazku na počtu přednášek za
celý rok 2014.
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Počet kurzů / rok

Procento úvazku

8 a více
7
6
5
4
3
2
1

100 %
87,5 %
75 %
62,5 %
50 %
37,5 %
25 %
12,5 %

Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím
Tabulka 7.4
Akademičtí pracovníci** s cizím státním
občanstvím
(počty fyzických osob)
Vysoká škola (název)

AAVŠ

96

Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah
Z celkového počtu 149 akademických pracovníků v roce 2014 působilo na AAVŠ
96 akademických pracovníků s cizím státním občanstvím.

Kariérní řád vysoké školy a motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců
Anglo-americká vysoká škola se v roce 2014 řídila kariérním řádem, který je součástí
Akademického řádu AAVŠ (Academic Code) a je rovněž uveřejněn v Lecturer’s Handbook.
Tento řád upravuje platové kategorie a povyšování akademických pracovníků (Lecturer,
Senior Lecturer, Long Term Lecturer).
Nejvýznamnějším motivačním nástrojem pro odměňování pedagogických pracovníků jsou
odměny za publikační činnost, které jsou diferencovány podle typu uveřejněné vědecké
práce (monografie, článek v impaktovaném časopise, článek v recenzovaném časopise, článek
ve sborníku atd). Podmínkou udělení odměny je, že práce nebyla publikována pod
hlavičkou jiné vysoké školy. Kromě těchto publikačních odměn mají jednotlivé “schools”
přidělený rozpočet na podporu účasti na konferencích a na odměny za mimořádné
výsledky. Rovněž mimořádné výsledky neakademických pracovníků jsou odměňovány
prémiemi (tzv. bonus) na návrh vedoucího oddělení a po schválení rektorem AAVŠ.

21

8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
Využívání stipendijního fondu
Prospěchové stipendium
V roce 2011 byla provedena výrazná přestavba využívání stipendijního fondu. Fond
prospěchových stipendií byl značně posílen, což při navýšení školného výrazným způsobem
umožnilo nadaným a pracovitým studentům snížit náklady na studium.
Prospěchové stipendium je automaticky poskytováno všem studentům, kteří splňují
předepsané podmínky, které jsou uveřejněné na webové stránce školy www.aauni.edu.
O prospěchové stipendium tedy není třeba žádat.
AAVŠ poskytla v roce 2014 za vynikající studijní výsledky stipendium 100 studentům.
Podpůrné / sociální stipendium
Podpůrné stipendium je určeno studentům, jimž náhlá změna jejich finanční situace
neumožňuje hradit poplatky za studium na AAVŠ v plné výši. Podmínky udělení podpůrného
stipendia jsou také k dispozici na webové stránce školy.
Speciální stipendia
Posláním AAVŠ je mj. též snaha napomáhat vytváření otevřené občanské společnosti.
Z toho důvodu AAVŠ nabízí speciální stipendium studentům romského původu a uprchlíkům,
kterým byl na území České republiky poskytnut azyl, nebo o něj žádají a mají doporučení
příslušných orgánů.
AAVŠ se touto cestou snaží přispět k uplatnění občanů romského etnika a uprchlíků
v akademické, politické a obchodní sféře, ke zvýšení účasti studentů z menšin na
vysokoškolském vzdělávání a k usnadnění integrace menšin do většinové společnosti.
V roce 2014 AAVŠ udělila 7 romských stipendií a 6 uprchlických stipendií.
Od roku 2007 je nabízeno stipendium pokrývající celé náklady studia jednomu
handicapovanému studentu či studentce: Handicapped Student Scholarship.
AAVŠ rovněž nabízí speciální stipendia studentům bakalářského oboru Journalism and
communications.
V roce 2014 AAVŠ udělila stipendia celkem 143 studentům.
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Stipendia studentům dle počtu studentů

Tabulka 8.1
Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia
(počty studentů)

Vysoká škola (název)
Účel stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

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

CELKEM

AAVŠ
Počty studentů
100 studentů
X
X
5 studentů
X
X
X
13 studentů
(6x uprchlická
a 7x romská
Stipendia)
X
25 studentů

143 studentů

Poradenství
AAVŠ věnuje poradenství studentům pečlivou pozornost především při tzv. Advising.
Specifikem profesionálního poradenství je to, že je třeba je poskytovat zahraničním
studentům pro prostředí v České republice, zahraničním studentům pro uplatnění v jejich
vlastních zemích, českým studentům směřujícím do zahraničí i českým studentům v českém
profesionálním prostředí. AAVŠ využívá zkušenosti svého mnohonárodnostního týmu
učitelů, pracovníků administrativy i externistů k tomu, aby se studentům dostalo co nejlepší
podpory. Každý student projde procesem Advising nejméně jednou za semestr.
AAVŠ se na konci roku 2012 rozhodla zřídit psychologickou poradnu, která je studentům
jednou týdně k dispozici. Tato poradna byla v roce 2014 studentům plně k dispozici.
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Další informační a poradenské služby určené studentům
Kancelář pro služby studentům slouží jako servisní středisko pro neakademické záležitosti.
Toto oddělení poskytuje svou pomoc v následujících oblastech:
- Vystavování potvrzení a prohlášení
- Vyřízení povolení k pobytu
- Ubytování
- Sociální výhody náležící studentům VŠ
- Stipendia
- Vydávání studentských identifikačních karet
- Úvodní seznámení studentů s podmínkami studia na AAVŠ
- Nezbytná vyžádaná asistence v individuálních situacích a jednáních s úřady pro osoby
nemající trvalé bydliště v ČR nebo v Praze.
Studenti se specifickými potřebami
AAVŠ je umístěna v pronajaté historické budově, kde prozatím nebylo možno zřídit
bezbariérový vstup, a proto studium fyzicky handicapovaných studentů zatím není možné.
AAVŠ se však vždy snaží vyjít vstříc ostatním handicapovaným studentům, kteří nejsou
odkázáni na invalidní vozík, prostřednictvím individuálních studijních plánů.
Mimořádně nadaní studenti
Viz kapitola Využívání stipendijního fondu výše.
Ubytovací a stravovací služby
Ubytování
Kancelář pro studentské služby se snaží poskytovat svým studentům maximální pomoc při
vyhledání ubytování (prostřednictvím partnerských agentur, které se na tuto činnost
specializují). Tato služba je obzvláště důležitá pro zahraniční studenty, neboť mají často
problémy při hledání podnájmu za přijatelnou cenu v Praze. Kancelář pro služby studentům
však pomáhá s ubytováním i tuzemským studentům.
Stravování
AAVŠ nemá své vlastní stravovací zařízení. Od dubna 2006 se mohou studenti AAVŠ
stravovat v menze Právnické fakulty Univerzity Karlovy za stejných cenových podmínek jako
studenti zapsaní na UK v Praze. Dále několik restaurací v okolí školy nabízí cenově
zvýhodněné polední menu.
Sociální záležitosti zaměstnanců
AAVŠ zabezpečuje pro pracovníky administrativy stravenky, zahraničním vyučujícím
napomáhá ve vyřizování vízových záležitostí, pro hostující profesory AAVŠ vyhledává
ubytování, pracovníci vedení školy mají služební mobily. Jednou ročně škola pořádá
rektorský den, kdy většinou organizuje jednodenní výlet v České republice. AAVŠ rovněž
pořádá setkání zaměstnanců a učitelů a finančně na toto setkání přispívá. Škola finančně
podporuje vědecko-výzkumnou činnost svých akademických pracovníků – podrobněji
k tomuto v podkapitole o kariérním řádu a systému motivace zaměstnanců.
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9. Infrastruktura
Fondy knihoven
Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny

AAVŠ
Přírůstek knihovního
fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů
periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*

Počet
1001
17404
3 (fyzicky)
a další pres elektronické databáze
(ProQuest, EBSCO Host, JSTOR,
Emerald )

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama
předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo
elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají
uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje.

Otevírací doba knihovny
Během semestru:
Pondělí až středa 9:00 - 20:30
Čtvrtek 9:00-19:00
Pátek 9:00-13:00
Knihovna má prodloužené otevírací hodiny před a během zkouškového období
(pondělí až pátek od 9:00 do 21:30, sobota a neděle od 10.00 do 18:00).
Úzká spolupráce s dalšími knihovnami
Uzavřené smlouvy s knihovnami Ústavu mezinárodních vztahů a Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR jsou značným přínosem pro naše přednášející i studenty AAVŠ.
AAVŠ spolupracuje s Knihovnou AV ČR, která na základě individuálních čtenářských průkazů
umožňuje přístup studentům a lektorům do fondu a svých elektronických databází
(http://www.lib.cas.cz/en/online-databaze).

Kopírovací a tiskové služby
Kopírování je zajištěno díky multifunkčním digitálním kopírovacím zařízení Xerox a Minolta,
které umožňují jak tisk, tak kopírování i digitální snímání listových a knižních předloh
v různé kvalitě, formátu a velikosti.
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Informační zabezpečení
Centrální informační systém instituce vybudován1 :

ano X

Připojení na Internet zajištěno: ano X
Výchozí počet PC : 94
Počet serverů: 7

z toho určených studentům : 25

Velké množství studentů pracuje na vlastních noteboocích. Uvedenému trendu vycházíme
vstříc kompletním pokrytím všech prostor školy signálem wifi sítě AAVŠ. Počítačová
laboratoř slouží při výuce a jako záchytné místo pro studenty bez vlastního notebooku,
případně pro ty, kteří ho právě nemají s sebou.
Přístup k Internetu přes wifi je omezen použitím osobních loginů, které umožňují vyhrazení
konektivity pouze pro zapsané studenty daného semestru a identifikují přihlášené uživatele.
Bez platného loginu jsou veškeré služby sítě odmítnuty.
Wifi systém je založen na duálních přístupových bodech od firmy Hawlett-Packard
s centrálním dohledem a řízením (WiFi Controller). Toto řešení umožňuje nalézt místa
s horším pokrytím, automaticky rozkládá zátěž, umožňuje přechod mezi přístupovými body
bez ztráty konektivity a další pokročilé funkce.
Počet PC napojených na Internet :

94

z toho PC dostupné studentům : 25

Kapacita a způsob připojení na Internet: Optické vlákno připojuje hlavní budovu AAVŠ
v Letenské 5 přímo na páteř akademické sítě PASNET (a dále Internet) linkou s přenosovou
kapacitou 100 Mbps. Posluchárny v Letenské 1 jsou s hlavní budovou propojeny privátním
směrovým bezdrátovým spojem o kapacitě 250Mbps.
Počítačová síť AAVŠ
AAVŠ v roce 2014 disponovala 94 osobními počítači, vybavenými operačními systémy
Windows 7. ICT služby zajišťuje celkem 7 virtualizačních a datových serverů se systémy
Nas4Free a Proxmox. Veškeré služby jsou virtualizovány. Servery jsou umístěny v nové,
klimatizované servrovně a veškeré klíčové infrastruktury jsou zálohovány inteligentními UPS.
Z těchto počítačů je jich 25 k dispozici studentům (a přednášejícím) v počítačové laboratoři a
v čítárně knihovny AAVŠ. Tyto přístroje jsou vybaveny systémy Windows 7 a jsou průběžně
aktualizovány. Počítače v posluchárnách i počítačové laboratoři byly kompletně nahrazeny
novými výkonnými stroji se SSD úložišti na konci roku 2014.
AAVŠ ve veřejně dostupných místech využívá centralizovaný systém řízení tiskových úloh
SafeQ. Tento systém identifikuje jednotlivé uživatele pomocí RF ISIC/ITIC karet, umožňuje
přiřadit jednotlivým osobám tiskové quoty a nastavit multifunkční zařízení, která mají
oprávnění užívat a také spravuje osobní tiskové fronty, ve kterých úlohy čekají po zadání
příkazu k tisku. Multifunkční tiskárny umožňují kromě oboustranného tisku také skenování
do pdf a kopírování.
Všichni studenti i lektoři využívají služeb informačního systému řízení studia ISIS a také
1
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Rozumí se tím centrální správa a údržba počítačové sítě.

systém Google Apps, na kterém je postavena podpora jednotlivých předmětů.
Počítačová laboratoř poskytuje studentům individuální účty včetně profilů, diskový prostor
pro vlastní potřebu a tiskové služby. Mnoho dalších služeb je zajištěno díky nasazení
GoogleApps (Google Drive, osobní www stránky, Hangouts, YouTube atd.). Laboratoř je
otevřena denně od 8.30 do 19.30, o něco zkrácené otvírací doby jsou i o víkendech.
Pro výuku je v každé posluchárně k dispozici PC, data projektor a ozvučení. Dále 2 televize, 2
videopřehrávače, 1 mobilní DVD přehrávač, kvalitní promítací plátna, notebooky a další.
Ostatní počítače jsou určeny k užívání přednášejícím a administrativním pracovníkům. Pro
tyto počítače jsou vyčleněny dva virtualizované Windows servery pro řízení účtů a další
služby a unixový Zimbra Collaboration Server, poskytující nástroje pro spolupráci a mailové
služby. Zimbra server je lokálně provozované cloudové řešení s webovým rozhraním.
Pro přípravu lektorů jsou k dispozici dvě nezávislé místnosti s celkem deseti počítači
připojenými k Internetu a laserovými tiskárnami.
Celou počítačovou síť zabezpečuje firewall Mikrotik (mimo jiné oddělující studentskou a
zaměstnaneckou část sítě a wifi síť). Počítačová síť je postavena na pokročilých přepínačích
HP, které propojuje redundantní optická páteř s kapacitou linky 20Gbps.
Čítárna knihovny má k dispozici laserovou multifunkci Xerox, kterou užívají knihovníci, a
dvě multifunkční zařízení Minolta, umožňující tisk, kopírování i digitální snímání (scanning).
Administrativní pracovníci a přednášející užívají ještě další lokální barevné i černobílé
laserové tiskárny.
AAVŠ vede studenty k užívání počítačů především ve dvou oblastech: Za prvé, studenti
užívají počítače při vypracovávání úloh spojených s výukou, při odborné práci
prostřednictvím Internetu a při elektronické komunikaci s přednášejícími a s ostatními
studenty. Za druhé, studenti se v rámci předmětů výpočetní techniky učí užívat možností
informačních technologií a osvojují si specifické dovednosti. Škola také využívá možnosti
Skype videokonferencí a přednášky řízené na dálku díky propojení PC, projektoru,
webkamery, ozvučení a mikrofonu v posluchárně.
AAVŠ nově vybudovala VoIP infrastrukturu a vybavila všechny posluchárny VoIP telefony,
které umožňují v případě problémů kontaktovat recepci, nebo pokud je třeba zajistit odbornou
pomoc, IT oddělení.
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10. Celoživotní vzdělávání
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole
Žádné
Vývoj kurzů celoživotního vzdělávání na AAVŠ je popsán ve výroční zprávě za rok 2008.
Silné a slabé stránky a postup do budoucna
Celoživotní vzdělávání na AAVŠ prošlo vývojem v několika fázích a AAVŠ z nich získala
zkušenost a poučení. V roce 2008 bylo celoživotní vzdělávání na AAVŠ podrobeno
přehodnocení a programy, které neměly potenciál, byly zastaveny.
Vývoj celoživotního vzdělávání na AAVŠ nepovažujeme za ukončený a hledáme další,
efektivnější směry CŽV.
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11. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí
činnost (ve smyslu §1 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách)
Přehled grantů, výzkumných projektů a dalších tvůrčích aktivit AAVŠ v roce 2014

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo
dalších tvůrčích aktivit

Zdroj

Finanční
podpora

Obchodní toky v období růstu a krizí: modifikace
gravitačních modelů o faktory rozhodování specifické pro
země, čas, odvětví a produkty

GAČR

2012 - 2014

Řešitel: Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Spoluřešitel: Prof. Peter Egger, Ph.D.
Příjemce:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
2 226 000 Kč

Spolu-příjemce:
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

995 000 Kč
2012-2015

Central and East European Studies: Visegrad in Contact
and Conflict with East Europe

International
Visegrad Fund
–

Příjemce:
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s

Visegrad
University
30 000 EUR
Studies
Grant (VUSG)

Garant:
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
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Přehled konferencí, seminářů, diskusí a dalších odborných akcí na AAVŠ v r. 2014
Název

Typ akce

Účastníci

Datum
konání

True Patriotism

Výstava & diskuse

Tomáš Rafa

7. únor - 4.
březen

Guilty Pleasures
Ethical / sustainable fashion

5 přednášek s
filmovou projekcí
Odborná přednáška

Knihovna AAVŠ,
lektoři AAVŠ
Kamila Boudová

27. únor 24. duben
3. březen

Koncert
Výstava &
workshop s
prezentací

The Broken Consort
(hudební těleso)
Cristina Maldonado,
Sodja Lotker, Jessica
Serran

Výstava
Kulturní pořad

Cristina Maldonado
Naomi Foyle

6. - 27.
březen
27. březen
–
11. duben
9. duben

Kulturní pořad
Kulturní pořad
s filmovou projekcí

Knihovna AAVŠ

10. duben

Voyage on a Golden Craft
The Stranger’s Message
The Stranger Gets a Gift social art
lab
Naomi Foyle at the AAU Library
An evening of poetry with Jakob
Ziguras
Sedmikrásky / Translations in color
/ “Color of Pomegranates”
TED Evening: Europe, Citizenship,
Identity
Hockey Match Attendance
Brand Management
TED Evening: Environment,
Sustainability, Food

Diskusní večer
Odborná přednáška
Odborná přednáška
Diskusní večer

Sedmikrásky / Translations in color
/“Sedmikrásky (Daisies)”
HP Factory in Kutna Hora

Kulturní pořad s
filmovou projekcí

Sedmikrásky / Translations in color
/ “Le Ballon Rouge"

Kulturní pořad
s filmovou projekcí

National Identity in CEE –
The EP Election's Reflection

Odborná přednáška

Mezinárodní
konference

Obrázky duše
Global Dance & World Flags Tree

Výstava &
performance
Výstava &
performance

The See of Strangers

Výstava & diskuse

“branches”
A Beautiful Strange Dream
Digital marketing and media
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Výstava &
performance
Výstava
Odborná přednáška

Natasha Kirshina
(kurátor)
Daniela Chalániová
(moderátorka)
Jiří Lahvička
Joonas Makila
Melinda Reidinger
(moderátorka)
Natasha Kirshina
(kurátor)
Marko Matkovic
Natasha Kirshina
(kurátor)
Eva Eckert, Daniela
Chalániová
(přednášející)
Bjorn Steinz, Mario
Bihari
Cristina Maldonado

Jessica Serran
Natalia Vasquez, Peter
Le Couteur
Bjorn Steinz
Jan Felt

4. března

11. duben
16. duben
22. duben
22. duben
23. duben
25. duben
30. duben
15. květen
28. květen
29. květen
6. červen –
28.
červenec
12. červen
20. červen
–
5. září
12. září –
17. října
22. září

From the Ivory Tower to the field
of practice. How to succeed in the
field of humanitarian and
development aid world and post
conflict reconstruction? Where does
one get jobs if interested? And
how? And is it worth it?
Life After Graduating from IREntering the Real World of
Diplomacy: Kurdistan
Finding Your Life Purpose: The
Business Connection.
Interactive workshop with ACCA:
Ethical dilemmas in business and
accounting
2nd International scientific
conference: IFRS: Global rules &
Local use
Throw It Away
Tax evasion
Surveys and Questionnaires
The battle between printed and
digitalized media, i.e. Ski magazine

AAU Colloquium: The Velvet
Revolution 25 Years Later:
Reflections and Reminiscences
The Next Generation—Young
Czech Artists
How politicians in Central East
Europe use social media as a tool of
communication?
Sustainable development in fashion
industry
Visegrad Four - 10 years in the EU
Euroscepticism in CEE

Odborná přednáška

Václav Pecha,M.A.

30. září

Odborná přednáška

Huzan Balay

2. říjen

Odborná přednáška

Jim Cusumano

7. říjen

Interaktivní
workshop

Miroslav Svoboda,
Ph.D. (garant)

9. říjen

Odborná
konference
Výstava & Art
Exchange
Odborná přednáška
Odborná přednáška
Odborná přednáška

Irena Jindřichovská
(garant)
Tony Ozuna (kurátor)
David Muir
Ondřej Katz
Ondřej Katz

10. říjen
23. říjen –
16. listopad
4. listopad
5. listopad
16. listopad

Výstava

PhDr. Milena Kelly
Doc. Douglas Dix,
Ph.D.
PhDr. Jindřich Kabát
Barbara Day, Ph.D.
Tony Ozuna, M.A.
Nikola Smrkova,
Uyanga Undarmaa,
Tereza Vaskova

19. listopad
20. listopad
–
4. říjen

CEES - přednáška
hosta

Olgierd Annusewicz,
Ph.D

25. listopad

Odborná přednáška
CEES - přednáška
hosta
CEES - přednáška
hosta

Kamila Boudová
Olga Gyarfasova,
Ph.D.

26. listopad

Bogdarka Koller, Ph.D

27. listopad

Colloquium

27. listopad

Publikační činnost, konference a semináře v roce 2014, související s akreditovanými
SP/SO Anglo-americké vysoké školy
Zde jsou uvedeni kmenoví pracovníci AAVŠ, dále externisté, kteří nemají jinou afiliaci a
externisté, kteří mají své hlavní pracoviště mimo AAVŠ, ale vykázané aktivity souvisejí
s akreditovanými programy AAVŠ, či byly uskutečněny pod hlavičkou AAVŠ.
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Pelin Ayan Musil. Ph.D.
Příspěvky na konferencích:
Party Statization in Turkey: A Comparison with Consolidated Democracies. 4th World
Congress for Middle East Studies" (WOCMES), Ankara, Turkey, August 18 - 22, 2014.
Factional Splits in Proto-Hegemonic Mass Parties (with Marek Hudik). Seminar by the
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 9 October 2014, Prague.
Islamic State Panel Discussion. 12 November 2014, AAU, Prague (moderator).
The Impact of Diverse Epistemological Positions on Student Learning. Midwest Political
Science Association (MPSA), April 2014, Chicago IL, USA.
Media Portrayals and Existing Social Norms in Constructing Public Opinion. Midwest
Political Science Association (MPSA), April 2014, Chicago IL, USA
Články v odborných časopisech
Ayan Musil, P. (2014). Does antagonism precede agonism in challenging neoliberalism: The
Gezi resistance in Turkey. Acta Politologica, 6 (3): 326-342. DOI:
10.1080/13608746.2014.968981.
Ayan Musil, P. and Dikici Bilgin, H. (2014). Types of outcomes in factional rivalries: lessons
from non-democratic parties in Turkey. International Political Science Review (online first
July 10, 2014). DOI: 10.1177/0192512114539982.

Peter Bolcha. Ph.D.
Organizace konference
IFRS Conference: Global Rules and Local Use. October 10, 2014, AAU, Prague.

David Brown, J.D.
Brown, D. (2014). The Human Social-Economic Habitat and the Environment. AA Law
Forum, 5 [online], 44-52. Dostupné na http://www.aauni.edu/law/aa-law-forum/.

Prof. Eva Eckert
Zvané přednášky
Language atrophy in the Texas Czech community. Charles University in Prague.
Civic engagement and language policies: Romani in conflict with Czech. Democratic Club,
CEVRO Institute, Prague.
Příspěvky na konferencích
Eckert, Eva. The Standard Language as a Disadvantage: The Roma in the Czech Nation.
Conference: National identities in CEE - Reflection of EP election, Praha, 28.5.2014.
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Eckert, Eva. Acculturation of Czechs in Texas: Letters, Press, Memoirs and Cemetery
Inscriptions. American Ethnicity and East European Immigration conference, Krakow
University, 16. – 18. 6. 2014.
Eckert, Eva. Making Romani and the Ideology of Standard Czech. Conference Ideology in
Grammar, Paris-Lodron-Universitat Salzburg, 11. – 12. 4. 2014.

Jennifer Fallon, J.D.
Příspěvky na konferencích
How we use TOEFL ITP at AAU, why we chose TOEF ITP and how important it is to have
consistently fair assessments for our students when it comes to their English exams, their
studies and the integrity of our academic programs. Conference ETS Global: Managing
language education in academic institutions, Prague, 5. 12. 2014.
Poster presentation. Topic: About bringing added value to the LLB and developing the global
network. University of London: Global Network Symposium, July 15-17, 2014, Kuala
Lumpur.
Mgr. Daniela Chalániová, Ph.D.
Kapitola v knize
Chalániová, Daniela (2014): Turn the other Greek: how the eurozone crisis changes the image
of Greeks and what do visual representations of Greeks tell us about European identity. In
Gyárfášová Olga and Karin Liebhart (eds.), Constructing and Communicating Europe. Berlin:
LIT Verlag. pp. 19-52.
Příspěvky na konferencích
Chalániová, Daniela (2014): European elections entertainment. visual campaigns of the Czech
radical populist parties (and the humorous counter-response). EUROPEUM/Anglo-American
University international conference: National Identity in CEE – The EP Election's Reflection,
Prague 28th May 2014.
Články
Chalániová, Daniela (2014): Fair play nebo diskriminace? Miroslav Šatan a Charta základních
práv EU. Think-tank Evropské hodnoty [online], evropske-hodnoty.blog.ihned.cz , 19. 2.
2014.
Chalániová, Daniela, Kruliš, Kryštof and Kuchařová, Alžběta (2014): Czech Republic.
Section in the EU-28 Watch No. 10 [online], http://www.eu-28watch.org/?q=node/1214.
Chalániová, Daniela s Jakubem Jandou (2014): Nová vláda a EU: hlavně neopakovat staré
chyby. Lidové noviny, 4. 2. 2014.
Chalániová, Daniela (2014): Evropský to-do list Sobotkova kabinetu. Think-tank Evropské
hodnoty [online], evropske-hodnoty.blog.ihned.cz , 29. 1. 2014.
Dokončené Ph.D. studium.
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Chalániová, Daniela (2014): Europe in Image and Imagination. A Study of European Identity
in Political Cartoons across Europe. Dissertation thesis. Metropolitan University Prague and
the Institute of International Relations, Prague.

Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
Články v odborných časopisech
Jindrichovska, I., Kubickova D. (2014). Impact of International Financial Reporting
Standards (IFRS) Adoption on Key Financial Ratios: The Case of the Czech Republic.
Journal of Modern Accounting and Auditing, February 2014, Vol. 10, No. 2, pp. 133-146
ISSN 1548-6583 (Podíl autora 50 %).
Jindřichovská, I., Kubíčková, D., Kocmanová, S. (2014). The development of accounting and
application of IFRS in the Czech Republic. Accounting and Management Information Systems
13.2 (2014): 198-235.
Kubíčková, D., Jindřichovská, I. (2014). Impact of IFRS Reporting on Prediction of
Development of Financial Conditions of Czech Firms. International Journal of Business and
Social Science, pp. 215-226. ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online).
Články ve sbornících
Jindrichovska, I., Kubickova. D, Kocmanova, S. (2014). IFRS, Accounting Classification and
Cultural Differences. In Enterprise and the Competitive Environment 2014. Conference ECE
2014, 6-7 March 2014, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-87106-74-7.
Jindřichovská, I., Kubíčková D., Kocmanová, S. (2014). IFRS, Accounting Classification and
Cultural Differences. In Conference abstract proceedings „Enterprise and Competitive
Environment“, Mendel university Brno March 6. -7. 2014. Conference Paper.
Jindrichovska, I., Kocmanova, S. (2014). Ethics, Morality and Corporate social
responsibility, The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 1113, 2014, pp.562-570.
Kubíčková, D., Jindřichovská, I. Kocmanová, Š. (2014). Globalization and Cultural
Differences in Financial Reporting, The 8th International Days of Statistics and Economics,
Prague, September 11-13, 2014, pp.785-794.
Kocmanová, Š, Kubíčková, D., Jindřichovská, I. (2014). Working Capital Management in
Czech SMEs: Introduction. The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague,
September 11-13, 2014, pp. 709-717.
Jindřichovská, I., Ugurlu, E., Kubíčková, D. (2014). Working Capital Management Czech
SMEs.Proceedings of the international scientific conference of ICESBA held on the October
24 - 25, Bucharest, pp 311-317.
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Kocmanova, S., & Jindrichovska, I. (2014). Corporate social responsibility – problems of
ambiguous standards and index for evaluation: some preliminary notes. IFRS: GLOBAL
RULES & LOCAL USE, pp 80 - 89.
Kubickova, D., & Jindrichovska, I. (2014). Is there a lack of economic theory in economic
education? – a pilot study in the English-speaking world and the CEE. IFRS: GLOBAL
RULES & LOCAL USE, pp. 103-112.

David Lipka, Ph.D.
Berggren, Niclas, Bjornskov, Christian, Lipka, David (2014). Legitimacy and the cost of
government. Public Choice 162, 3–4 (December 28, 2014): 307–28.
International Center for Economic Research (ICER) three month fellowship in Turin:
Universita degli Studi di Torino - Ph.D. program in Institutions, Economics, and Law teaching a course on Chapters in Political Economy.

Doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.
Kašný, J. (2014). Values of Court Justice in the Hebrew Bible. AA Law Forum, 5 [online]. 5361. Dostupné na http://www.aauni.edu/law/aa-law-forum/.
Kašný, J. (2014). Základ legitimity práva v hebrejské Bibli. Revue církevního práva, 59
(2014) 21-35.

PhDr. Milena Kelly
Velvet Revolution and my decision to return from the U.S. back to Prague [presentation].
AAU Colloquium: The Velvet Revolution 25 Years Later: Reflections and Reminiscences,
19. 11. 2014.
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
MacGregor Pelikánová, R. and Císařová, J. (2014). An Overview of the Concept of Good
Morals in Czech Codices. AA Law Forum, 5 [online], 3-12. Dostupné na
http://www.aauni.edu/law/aa-law-forum/.

Duncan McLean, Ph.D.
McLean, D. (2014). Gold, Fire and Gallows: Quarantine in History. History Today, 64(12).
Dostupné na http://www.historytoday.com/duncan-mclean/gold-fire-and-gallows-quarantinehistory.
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Tony Ozuna, M.A.
Články:
“Glenn Miller’s Legacy Swings in the New Yearl”
“One of two groups to license Miller’s name has a Czech tour and new repertoire”
The Prague Post, January 1, 2014
http://praguepost.com/night-day/34179-glenn-miller-swings-in-the-new-year
“Artist Fined for new Czech-Roma Flag proposals”
“Tomas Rafa’s blend of Czech & Roma symbols called ‘defamation’ by Prague District”
The Prague Post, January 7, 2014
http://praguepost.com/czech-news/34280-artist-fined-for-new-czech-roma-flag-proposals
“Being Human Being—audiovisual ambient non-jazz project”
“Truffaz—Murcof--Bilal”
The Prague Post, January 30, 2014
http://praguepost.com/night-day/36271-concert-erik-truffaz-project-at-palac-akropolis
“Movits! Coming to Prague to empty out the pubs”
“Swedish trio takes its cues from the Swing era and hip-hop”
The Prague Post, February 4, 2014
http://praguepost.com/night-day/36557-concert-movits-at-lucerna
“Petrof Piano Jazz Festival at Jazz Dock”
“Visiting and local acts show their skills on the black and white keys”
The Prague Post, February 18, 2014
http://www.praguepost.com/night-day/37270-concert-the-petrof-piano-jazz-festival-at-jazzdock
“Channeling Jazz’s World Fusion All-Stars--Trilok Gurta’s Spellbound”
“Indian musician pays homage to some of the jazz greats”
The Prague Post, February 19, 2014
http://praguepost.com/night-day/37293-concert-trilok-gurtu-at-akropolis
“A Bullet to End the World—‘Mission’ by Handa Gote Research & Development”
“Czech theatre group interprets William S. Burroughs”
The Prague Post, March 4, 2014
http://praguepost.com/night-day/37552-review-mission-by-handa-gote-research-development
“Ibrahim Maalouf—The Magician”
“The Magician is back to show some stuff from his Illusions”
The Prague Post, April 3, 2014
http://praguepost.com/night-day/38096-concert-ibrahim-maalouf-returns-to-palac-akropolis
“Thumbscrew—with Mary Halvorson”
“New York based trio showcases the rise of the indie jazz scene”
The Prague Post, May 15, 2014
http://www.praguepost.com/night-day/39039-concert-thumbscrew-at-agharta-jazz-club
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“Jazz Soul Mates—Carla Bley & Steve Swallow as two plus one”
“Carla Bley Trio at Jazz Dock”
The Prague Post, May 24, 2014
http://www.praguepost.com/night-day/39203-concert-carla-bley-trio-at-jazz-dock
“The Jazz Storyteller”
“Vocalist China Moses, daughter of Dee Dee Bridgewater, returns to perform in Prague for
the second time this year”
The Prague Post, June 4, 2014
http://www.praguepost.com/night-day/39421-the-jazz-storyteller
“The Lowriders”
“An alt-country band from the Basque region loves Lee Hazelwood & Nancy Sinatra”
The Prague Post, June 24, 2014
http://praguepost.com/night-day/39743-concert-low-riders-play-two-shows
“Art Along the Vltava”
“The river that cuts through Prague is flowing with public art”
The Prague Post, August 27, 2014
http://praguepost.com/142-culture/41147-art-along-the-vltava
“Art Along the Vltava: Part Two”
“River trip ends with the site of a new National Gallery at Vrane nad Vltavou”
The Prague Post, September 2, 2014
http://praguepost.com/142-culture/41285-art-along-the-vltava-part-2
“Thurston Moore Band”
“Former Sonic Youth front-man has a new band and a new album”
The Prague Post, October 28, 2014
http://praguepost.com/night-day/42291-thurston-moore-band-at-lucerna-music-bar
“Joe Bowie & XL Target”
“Time to get serious and funky with influential trombone player”
The Prague Post, October 7, 2014
http://praguepost.com/night-day/41944-concert-joe-bowie-and-xl-target-at-agharta
“Alternativa”
“Some of the avant garde goes mainstream”
The Prague Post, November 6, 2014
http://praguepost.com/night-day/42472-music-festival-alternativa
“The Chameleon—Harvey Mason”
“From funky groove to acid & disco: jazz for the dance floor”
The Prague Post, November 20, 2014
http://praguepost.com/night-day/42740-harvey-mason-at-lucerna-music-bar
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Doc. Ondřej Pilný, Ph.D.
Zvaný editor
Wallace, Clare and Ondřej Pilný, eds. (2014). Theatre and Politics: Theatre as Cultural
Intervention. Journal of Contemporary Drama in English, 2(1). 227 pp.
Kapitola v knize
Pilný, O. (2014). ‘Did you put charcoal adroitly in the vent?’: Brian O’Nolan and Pataphysics.
In Ruben Borg, Paul Fagan and Werner Huber (eds.), Flann O’Brien: Contesting Legacies.
Cork: Cork University Press. 156-165.
Pilný, O. (2014). Politika charakterizace Irů a Keltů v Evropě 19. století. In Petr A. Bílek,
Martin Procházka and Jan Wiendl (eds.), Identity – konstrukce, subverze a absence. Praha:
FFUK. 28-39.
Články v odborných časopisech
Pilný, Ondřej and Clare Wallace (2014). Intervention, Interaction, Insufficiency: Theatre’s
Critical Repertoire? Journal of Contemporary Drama in English, 2(1): 1-7.
Zvaná přednáška
Pilný, O. W.B. Yeats and the Two Cathleens. Univerzita Palackého Olomouc, December
2014.
Organizace konference
“Irish Theatre and Central Europe.” 11th Annual Conference of the Irish Theatrical Diaspora
project, Praha, 12-13 September 2014 (Conference Organisers Ondřej Pilný, Nicholas Grene,
Patrick Lonergan, Clare Wallace).

Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
Monografie
POLIŠENSKÁ, Milada. Czechoslovaks in Gulag and Czechoslovak Diplomacy 1945-1953.
Budapest: Central European University Press, v tisku.
POLIŠENSKÁ, Milada. Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968, I. díl – 2.
svazek. Priority, diplomatická praxe a politický kontext. Praha: Libri, 2014. ISBN 978-807277-494-4.
Příspěvky na konferencích
Polišenská, M. (2014): Documents on the United States and on Czechoslovak-U.S. Relations
in the Czech Archives. XI. Forum Zaawansowanych studióv nad Stanami Zjednoczonymi.
Univerzita Bialystok, Polsko, červen 2014.
Polišenská, M. (2014): Establishment and Early Years of Diplomatic Relations between the
United States and Czechoslovakia. Panel Czechoslovakia, Hungary and Poland in American
Visions and (U.S.) Policy, 1919-1925, společně s Halinou Parafianowicz (Polsko) a Zoltánem
Petereczem (Maďarsko). Transatlantic Studies Association, 13th Annual Conference,
University of Ghent, Belgium, červenec 2014.
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Polišenská, M. (2014): Key note speech Czechoslovak -American Diplomatic Relations in the
Interwar Period: Contribution to the Building of a Modern World. World Congress of Society
of Arts and Sciences, Západočeská univerzita v Plzni, červenec 2014.
Členka oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy na FF ZCU

Prof. Steven Saxonberg, Ph.D.
Řešitel grantu (Swedish Research Council), 2011-2014
A The Semi-Civil Society in Vietnam: a Possible Pathway for Democratization?
Monografie
Saxonberg, S. (2014). Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A HistoricalInstitutional Analysis. London: Palgrave. ISBN 9780230299955.
Spolueditor
Jacobsson, K., Saxonberg, S. (Eds.). Social Movements in Post‑Communist Europe and
Russia. London: Routledge. ISBN 978-1138784369.
Odborné články
Saxonberg, S., & Sirovátka, T. (2014). From a Garbage Can to a Compost Model of Decision‐
Making? Social Policy Reform and the Czech Government's Reaction to the International
Financial Crisis. Social Policy & Administration, 48(4), 450-467.
Kapitoly v knize
Jacobsson, K., & Saxonberg, S. (2014). Introduction: A new look at social movements and
civil society in post-communist Europe and Russia. In Jacobsson, K., Saxonberg, S. (Eds.).
Social Movements in Post‑Communist Europe and Russia. London: Routledge. ISBN 9781138784369.
Jacobsson, K., & Saxonberg, S. (2014). Addendum: Introduction to the additional two
articles. In Jacobsson, K., Saxonberg, S. (Eds.). Social Movements in Post‑Communist
Europe and Russia. London: Routledge. ISBN 978-1138784369.
Hašková, H., & Saxonberg, S. (2014). Revanš istorii: institucionalnyje korni semejnoj politiki
v postkommunističeskich stranach: Českoj respublike, Vengrii i Polše [The revenge of
history: the institutional roots to post-communist family policy in the Czech Republic,
Hungary and Poland]. In V. Shmidt. Family and childhood policies in post-socialism.
Moskva: Variant, 2014. ISBN 978-5-00080-003-4. pp. 99-123.
Příspěvky na konferencích
A Down and Out in a Femo-Fascist State: Views from the Czech Fathers. Presented at the
conference A Parental Movements: The Politicization of Motherhood and Fatherhood in
Central and Eastern Europe and the Post-Soviet Region, Stockholm, June 2014.
A Workers Unite? Semi-Civil Society and the Dilemmas Facing the Vietnamese Trade
Unions. Swedish Scientific Council conference on the Civil Society, 5 September 2014.
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A Honor Thy Father: Men’s Organizations in the Czech Republic. The 6th Midterm
Conference on the Sociology of Emotions, Research Network Sociology of Emotions within
the European Sociological Association. Rhodes, Greece, 25-27 September, 2014.

Miroslav Svoboda, Ph.D.
SVOBODA, Miroslav. (2014). Fenomenologie jako základ ekonomické metody. Politická
ekonomie, vol. LXI, no. 3, pp. 400–417. ISSN 0032-3233. Afiliace VŠE.
Dokončené Ph.D. studium.

Will Tizard, B.S.S.
Bridge international journalism workshop, Prague/Istanbul (academic coordinator).
Various film industry articles published in Variety, Film New Europe [online] in year 2014.
http://variety.com

Dr. Ivan Tomek
Pivoda, O. (ed.). Marketing CIMA 2014 (kapitoly 5, 6, 21, 22 – Ivan Tomek). Praha: CIMA Český institut pro marketing. ISBN 978-80-239-1401-6.
Ing. Jan Vašenda
Vašenda, J. (2014). Investice do lidského kapitálu na příkladu českého vysokého školství.
Business & IT. 4(2), 54-66. ISSN 1805-3777.

David Vaughan, M.A.
Vaughan, David. Slyšte můj hlas. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2014. 122 s. ISBN 978-8087530-42-9.
Vaughan, David. Neskutečná města. Series of radio documentaries for Czech Radio 3
(Vltava).
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12. Internacionalizace
Strategie AAVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti v roce 2014
1) AAVŠ dále rozvíjela spolupráci s Chapman University, CA, USA.
2) AAVŠ úspěšně dokončila proces prodlužování fungujících smluv uzavřených v rámci
programu Erasmus LLP, tak aby splnila požadavky a kritéria nového programu
Erasmus +.
3) AAVŠ pokračovala ve spolupráci na bázi studentských výměn s University of Hawaii,
Hilo, USA; Florida Atlantic University, USA; Hankuk University of Foreign Studies,
Korea; a zahájila studentské výměny s Kookmin University, Korea.
4) AAVŠ pokračovala ve spolupráci na bázi studentských výměn uzavřených v rámci
programu Erasmus LLP.
5) AAVŠ vstoupila do konsorcia Higher Education Mobility koordinované Evropskou
rozvojovou agenturou (ERA), která poskytuje finanční podporu na praktické stáže
studentů v rámci Evropské Unie. První mobility v rámci projektu byly naplánovány na
jaro 2015.
6) AAVŠ již druhým rokem pořádala International Consulting Practicum ve spolupráci s
Virginia Commonwealth University. AAVŠ rovněž poprvé upořádala letní program ve
spolupráci s Department of Slavic Languages and Literatures of Harvard University.
7) AAVŠ pořádala prohlídku kampusu během EAIE (konference pro odborníky
zabývající se internacionalizací) v Praze v září 2014. EAIE je největší konferencí
svého druhu v Evropě a druhou největší na světě (po NAFSA). AAVŠ byla jednou (a
jedinou soukromou) z pouhých šesti českých vysokých škol vybraných pro prohlídku
kampusu v rámci EAIE v roce 2014. Konference se zúčastnilo 46 odborníků na
vysoké školství z 19 zemí a čtyř kontinentů.
8) AAVŠ pokračovala v rozvoji kontaktů s krajanskými spolky po celém světě, v září
2014 byla jedním z hostitelů 8. Mezinárodního krajanského festivalu v Praze.
AAVŠ rovněž oslovila katedry bohemistiky na světových univerzitách (zejména
v USA a ve Velké Británii), což vyústilo v aktivní spolupráci zejména s East Carolina
University v USA.
9) AAVŠ posilovala trend semestrálních a ročních studií „hostujících studentů“ (study
abroad students), zejm. z USA. Ve výuce AAVŠ opět uplatňovala hostující vyučující
z řad pražského diplomatického sboru a MZV ČR.
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Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. Mobilit
Tabulka 12.1
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů
Program Erasmus
Počet vyslaných studentů
4
Počet přijatých studentů
36
Počet vyslaných ak. pracovníků
0
Počet přijatých ak. pracovníků.
1
Počet vyslaných ostatních pracovníků
0
Počet přijatých ostatních pracovníků
2
Pro akademický rok 2014/15 AAVŠ obdržela Erasmus grant ve výši 24 416 EUR.
Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu
Viz Kapitola 11.
Přehled grantů, výzkumných projektů a dalších tvůrčích aktivit AAVŠ
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých zemí

Tabulka 12.3

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

AAVŠ

Země
Finsko
Turecko
Polsko
Nizozemsko
Německo
Velká Británie
Francie
Belgie
Rakousko
Slovinsko
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Počet vyslaných
studentů*

2
5
2
1

Počet
přijatých
studentů

1
6
10
4
8
2
3

Počet
vyslaných
akademických
pracovníků

Počet
přijatých
akademických
pracovníků

1
1

Španělsko
Estonsko
Litva

1
1

USA
Izrael
Austrálie
Jižní Korea
CELKEM

9

8

21

2
46

2

1

1

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013.
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13. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných
činností
Systém hodnocení kvality vzdělávání – vnitřní a vnější hodnocení
V roce 2014 intenzivně pracovala Learning Outcomes and Assessment Committee, která se
zabývá analýzou a měřením výstupů z učení.
V roce 2014 Akreditační komise ČR prodloužila akreditace studijních oborů Business
Administration; Humanities, Society and Culture; International Relations; International
Relations and Diplomacy. V roce 2014 byl rovněž akreditován nový studijní obor Visual Arts
Studies.

Zapojení studentů do systému vnitřního hodnocení
AAVŠ používá standardizovaný formulář podle vzoru univerzit v USA, který studenti
vyplňují poslední hodinu před závěrečnou zkouškou, přičemž vyučující musí opustit
posluchárnu. Vyplněné formuláře předá jeden ze studentů v zalepené obálce vedoucímu SP.
Formulář je anonymní a týká se způsobu výuky, přístupu daného učitele ke studentům i
obsahu učiva. Studenti odpovídají na každou otázku pomocí bodové škály.
Formuláře vyhodnocují vedoucí studijních programů. Získaná hodnocení vyučujících
studenty jsou užívána průběžně a porovnávána s předchozími a navzájem. Pokud se objeví
problémy, jsou projednány s vyučujícím. Vážné nedostatky ve výuce, které vyplývají ze
studentského hodnocení opakovaně po několik semestrů a které jsou ověřeny i z jiných
zdrojů, mohou vést až k ukončení jeho působení na AAVŠ, k čemuž již v řadě případů došlo.
Tyto formuláře jsou velmi důležitým nástrojem hodnocení výuky, nikoli však jediným, a
jejich vyhodnocení vyžaduje objektivitu a zkušenost. Výsledky hodnocení jsou vyučujícím
vždy oznamovány.
Studenti AAVŠ mají rovněž své zastoupení v poradních komisích zabývajících se kvalitou
výuky.
AAVŠ v roce 2014 opět uspořádala každoroční hodnocení pomocí dotazníku Satisfaction
Survey, ve kterém byli studenti dotazováni na spokojenost s poskytovanými službami a to jak
v akademické i neakademické oblasti.
Na AAVŠ i v roce 2014 aktivně působila Studetnská rada, jejíž podněty ohledně kvality
výuky jsou brány velmi vážně.
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Podněty a stížnosti ze strany studentů
Podnětům a stížnostem studentů je věnována vedením školy okamžitá pozornost a tyto
případy nejsou ponechávány neřešené. Nejobvyklejší formou podání podnětu nebo stížnosti je
tzv. Petition (individuální nebo kolektivní). Podrobnější informace jsou k dispozici v Student
Handbook (www.aauni.edu).

Údaje o finanční kontrole
Na AAVŠ je každoročně prováděn finanční audit, jehož výsledky jsou veřejně přístupné.

Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy
Vzdělávání mimo sídlo školy nebylo v roce 2014 uskutečňováno.
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14. Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Viz Kapitola 2, Tabulka 2
Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Viz. Kapitola 2, Tabulka 2

Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy (platná v roce 2014)
Viz Kapitola 3, Využívání kreditového systému, Diploma Supplement Label

Hodnocení vysoké školy nebo její součásti provedené týmem mezinárodních expertů
(mezinárodní akreditace)
Viz kapitola 1 a 16 - Akreditace WASC
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15. Rozvoj vysoké školy
V roce 2014 AAVŠ jako soukromá vysoká škola nebyla do Centralizovaných rozvojových
projektů MŠMT zapojena.
AAVŠ byla v roce 2014 zapojena do IPN KREDO.
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16. Závěr
Anglo-americká vysoká škola v roce 2014 pokračovala v plnění svého dlouhodobého záměru
na období 2011-2015 a přistoupila ke zpracování strategického plánu na období 2015-2020.
Z dosažených výsledků je třeba uvést především tyto:
1. Akreditace WASC je prioritním úkolem AAVŠ. Jedná se o dlouhodobý projekt.
Rozhodnutí o tom, že AAVŠ bude usilovat o tuto akreditaci, bylo přijato všemi
rozhodujícími grémii AAVŠ již v akademickém roce 2010/11.
V září 2014 proběhlo hodnocení AAVŠ expertním týmem WASC přímo v kampusu
vysoké školy. Hodnocení bylo zaměřené zejména na efektivitu výukového procesu a
změny v oblasti řízení.
Doporučením hodnotitelů se hodlá AAVŠ intenzivně věnovat v roce 2015.
2. Vzhledem k tomu, že většině studijních oborů a programů končí stávající akreditace
na konci července 2015, jsme pokračovali v systematické práci na zpracování žádostí
o prodloužení akreditací. V roce 2014 byly prodlouženy akreditace studijních oborů
Business Administration; Humanities, Society and Culture; International Relations;
International Relations and Diplomacy. V roce 2014 byl rovněž akreditován nový
studijní obor Visual Arts Studies.
3. V průběhu roku 2014 došlo k několika změnám také v administrativě AAVŠ:
v akademické oblasti byl nejvýznamnější nástup Miroslava Svobody, Ph.D., do vedení
School of Business Administration.
4. V roce 2014 došlo k výrazné obměně Správní rady i Dozorčí rady AAVŠ (podrobněji
viz Kapitola 2).
5. AAVŠ zorganizovala několik sympozií a vědeckých konferencí, vyučující AAVŠ se
účastnili řady vědeckých konferencí v ČR i v zahraničí.
6. V roce 2014 se Art Space, galerijní prostor AAVŠ, stal opět dějištěm celé řady výstav
a setkání, právě tak jako knihovna AAVŠ, která pořádá zajímavé literární a hudební
večery.
Závěrem tohoto stručného přehledu bychom chtěli konstatovat, že rok 2014 byl pro AAVŠ
úspěšný a že negativní dopady ekonomické a demografické krize se neprojevily.
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