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Zpráva podléhá schválení rektorem AAVŠ.

O Anglo-americké vysoké škole
Anglo-americká vysoká škola, z.ú. (dále jen AAVŠ) odvozuje svoji existenci od iniciativy
svého zakladatele, pana Jana Raichla, který v srpnu roku 1990 po návratu jeho rodiny
z Anglie založil vzdělávací iniciativu s názvem Anglo-American College (AAC). V únoru
1992 získala AAC oprávnění poskytovat v ČR rekvalifikační kursy. Tato nová instituce byla
registrována ke dni 1. 12. 1993 podle § 20b zákona č, 40/1964 (občanský zákoník) jako
nadace, která poskytovala několika zájemcům v angličtině výuku v oborech historie, práva,
sociologie a akademické angličtiny. Po přijetí zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (nadační zákon) se
AAC v březnu 1997 řádně registrovala jako nadace podle nadačního zákona s označením
Anglo-American College in Prague. V roce 2000 se zakladatel Raichl s dalšími rozhodli
založit nový subjekt, který na sebe převezme práva a závazky AAC. Ke dni 29. 6. 2000 tak
vznikla obecně prospěšná společnost Anglo-American Institute of Liberal Studies, o.p.s.
(AAILS). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) udělilo AAILS rozhodnutím
ze dne 29. 6. 2001 oprávnění působit jako vysoká škola neuniversitního typu s akreditací pro
výuku bakalářských studijních programů v oborech Ekonomika a management a Humanitní
studia. Ke dni 30. 5. 2003 změnil AAILS název na Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
(AAVŠ). Se souhlasem MŠMT ze dne 1. 4 2009 užívá AAVŠ v angličtině, jako svém
pracovním jazyce, název Anglo-American University (AAU).
AAC-AAVŠ od svého počátku usilovala o to, aby cestou kvalitního akademického
vzdělávání v anglickém jazyce připravovala své studenty na pracovní kariéru opírající se
o velmi dobrou pracovní znalost angličtiny a o základní vědomosti a návyky potřebné pro
řízení institucí, obchodních korporací, případně spolků a dalších organizací nebo složek státní
či veřejné správy. To zahrnuje nejen znalosti z oblasti řízení po stránce ekonomické správy,
plánování, marketingu a dalších souvisejících činností, ale také dostatečné znalosti z oblasti
mezinárodních vztahů, diplomacie, tvůrčí práce s médii, jakož i dostatečnou orientaci
v podmínkách právního prostředí globalizovaného světa.
AAVŠ se snaží přiblížit metody výuky co nejvíce těm, které jsou uplatňovány v USA nebo
v anglosaském akademickém prostředí. To předpokládá především interaktivní práci
přednášejícího s nevelkou skupinou studentů. AAVŠ se však co do obsahu studia profilovala
v souladu se standardy předpokládanými co do kvality studia v České republice a postupně se
zařadila mezi vysoké školy, jejíž studijní obory byly schváleny akreditační komisí ČR.
V současné době AAVŠ poskytuje vzdělání v několika bakalářských a magisterských
programech v oblastech ekonomie, mezinárodních vztahů, žurnalistiky a také v historii,
lingvistice, sociálních vědách aj.
Ve snaze poskytovat svým studentům nezbytné právní vzdělání potřebné v obchodních
vztazích s USA, UK a dalšími zeměmi uzavřela AAVŠ nejprve s University of Wales a
později, od roku 2009, s federací londýnských vysokých škol působících pod společným
označením University of London (UoL) smlouvu o zajištění výuky anglosaského práva. Ta
vede k získání titulu „Certificate of Higher Education in Common Law“ nebo „Bachelor of
Laws (LLB)“ pro studenty zapsané na AAVŠ. Obsah studia a zkušební postupy však v tomto
případě podléhají přímé kontrole UoL.
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O studium na AAVŠ mají v rostoucí míře zájem studenti z jiných zemí. Rychle narůstá
počet studentů ze zemí bývalého Sovětského svazu nebo bývalé Jugoslávie a z dalších zemí,
včetně USA. Od roku 2001 je AAVŠ pro svoji jedinečnou polohu a výuku v angličtině
žádaným cílem semestrálních studijních pobytů, na nichž se podílejí desítky univerzit v USA i
v jiných zemích.
V důsledku tohoto vývoje v roce 2009 započal proces, který byl v červenci 2016 završen
tím, že dne 24. června 2016 byla AAVŠ rozhodnutím přední americké agentury WASC
Senior College and University Commission (WSCUC), 985 Atlantic Avenue, Suite 100,
Alameda, CA 94501, 510.748.9001., udělena institucionální akreditace. Tato komise má
v USA svěřenu působnost pro státy Kalifornie a Havaj. Získaná akreditace prokazuje, že
AAVŠ jako instituce vyhovuje standardům vysokoškolského vzděláváni podle federálních
zákonů a opatření USA. V době udělení této akreditace byla AAVŠ jedinou takovou vysokou
školou v Evropě a jednou z několika desítek mimo USA na světě.
Na základě akreditace WSCUC získala AAVŠ možnost poskytovat svým absolventům
diplomy uznávané v ČR, v UK, v EU a v USA. Dnes má AAVŠ téměř tři čtvrtiny svých
studentů za zahraničí a její propojení s dalšími univerzitami s obdobným rozsahem uznání ji
řadí mezi sice menší, ale významem obdobné soukromé vysoké školy poskytující kvalitní
vzdělání v angličtině ve střední Evropě.
Jednou z podmínek, které musela AAVŠ v řízení o získání akreditace WSCUC splnit, byla
existence a využívání strategického plánu rozvoje a akčních ročních plánů jako nástrojů řízení
vysoké školy, zajišťující nejen vysokou kvalitu výuky opírající se o zajištěnou finanční
stabilitu, ale prokazující také nezbytné provázání výuky s výzkumem, odpovídající péči
o studenty a transparentnost řízení při zvýšené autonomii akademické obce. V důsledku toho
v roce 2014 AAVŠ započala a v roce 2015 ukončila tvorbu svého prvního Strategického
plánu na léta 2015 – 2020.
Rok 2016 přinesl AAVŠ další významné změny. V důsledku změněné skladby zakladatelů
a s ohledem na začátek platnosti novely zákona č. 111/198 Sb. (vysokoškolský zákon – ZVŠ)
a na možnosti dané ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník – OZ) se správní
rada AAVŠ se souhlasem zakladatelů rozhodla změnit právní formu obecně prospěšné
společnosti (o.p.s.) na ústav. K této změně došlo ke dni 11. 11. 2016. Od 1. 1. 2017 byl
rovněž započat proces reorganizace pod vedením nového rektora, který byl řízením AAVŠ
pověřen do doby, než bude výběrovým řízením vybrán rektor jmenovaný na dobu pěti let s
možností opakovaného jmenování.
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Hlavní události roku 2017
V první polovině roku 2017 došlo ke změnám v řízení AAVŠ. V čele AAVŠ stojí nadále
rektor (v angličtině „President“), kvestor a prorektoři – pro záležitosti výuky, pro záležitosti
studentů, pro výzkum, pro akademickou kvalitu a pro rozvoj a komunikace. Akademické
pracovníky reprezentuje senát přednášejících, studenty zastupuje studentská rada. Roli
vědecké rady plní tzv. akademická rada, v níž jsou vedle prorektorů a zástupců přednášejících
i studentů rovněž externí akademičtí pracovníci. Nová zakladatelská listina z listopadu 2017
předpokládá rovněž zřízení rady pro vnitřní sledování akademické kvality, jejíž působnost
zatím plní akademická rada. Značně posílena je péče o vlastní výzkumnou a tvůrčí činnost a
mechanismy spoluúčasti jednotlivých složek na rozhodovacích procesech.
Vzhledem k novému vnitřnímu uspořádání a s ohledem na upravenou misi a vizi dalšího
rozvoje AAVŠ jako ústavu byl v průběhu roku 2017 podstatně upraven a v novém formátu
vydán dlouhodobý strategický plán na období 2017-2021, který je zároveň nově
formulovaným dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy požadovaným ZVŠ .
Podrobnější informace jsou uvedeny v následující textové části (příloze) a další
požadovaná kvantitativní data jsou pak v souladu s metodickými pokyny MŠMT uvedena
v tabulkové části (příloze) této výroční zprávy.
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1. Základní údaje o vysoké škole
Název, běžně užívaná zkratka a sídlo vysoké školy
Název zní: Anglo-americká vysoká škola, z.ú. („AAVŠ“)
Sídlo: Letenská 5, Praha 1, 118 00
Organizační struktura
Viz dodatek k tištěné verzi.
Osoby v postavení zakladatele
Lenka Deverová
Jan Raichl
Richard Lester Smith
Martin Kúšik
Michaela Proskočilová
Správní rada
Jiří Schwarz, předseda
Andrej Barčák
Rachel Brianne Danna
Melissa Durda (od 17. února 2017)
Petr Chára
Monika Kavanová
Miroslava Kopicová
Mathew Anthony Kwasiborski
Štěpán Müller
Ján Oravec (od 17. února 2017)
Petra Padolsky (do 11. listopadu 2017)
Václav Pecha (do 11. listopadu 2017)
Daniel Soukup
Maria Staszkiewicz (do 11. listopadu 2017)
Miroslava Vlčková
Dozorčí rada
Jana Ryšlinková (do 15. června 2017)
Gorjan Lazarov (do 15. června 2017)
Kristina Soukupová (do 11. listopadu 2017)
Richard Trojan (od 17. února 2017 do 11. listopadu 2017)
Revizor
Richard Trojan (od 11. listopadu 2017)
Rektor
Rektor AAVŠ je ve smyslu ustanovení občanského zákoníku jako ředitel ústavu
statutárním orgánem AAVŠ.
Rektor AAVŠ: Ing. Petr Jan Pajas
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Akademická rada
Ing. Petr Jan Pajas, předseda
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., místopředseda
prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., místopředsedkyně
Ing. David Lipka, Ph.D.
Tony Ozuna, M.A.
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Jennifer Fallon, J.D.
Mgr. Daniela Lenčéš Chalániová, Ph.D.
Jose B. Alvarez, Ph.D.
Simon Gordon-Smith, M.B.A.
William Eddleston, Ph.D.
Daniel Padolsky, M.A.
Bc. Adi Hadžić
An Nguyen
Mgr. Ondřej Pekáček
Mgr. Juraj Vozár
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Mgr. Daniel Anýž

Senát přednášejících
George Hays II, Ph.D., předseda
William Eddleston, Ph.D., místopředseda
doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
Martin Kavěna, B.C.L., LL.B.
Gabriele Meissner, M.B.A.
Daniel Padolsky, M.A.
Dott. Massimiliano Pastore, M.A.
Pietro Andrea Podda, Ph.D.
Christopher Shallow, M.Sc.
Gaëlle Vassogne, Ph.D.
Mark Wiedorn, M.B.A

6

Studentská rada
od října 2017

do září 2017
Adi Hadzic, předseda
Raevenn Breen
Chris Downs
An Nguyen
Liberta Dergam
Arevik Zadoyan
Kristýna Malá
Yelyzaveta Artamonova
Valeryia Baradai

Christopher James Downs, předseda
Aldin Muhovic
Arevik Mayis
Lindsay Jewel Salvati
Alexandra Kosolapova
Andrey Karpov
Anne Nguyenová
Maria Zhandarova
Karen Kanazawa
Adi Hadzic

Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol (ČKR, RVŠ) v roce 2017
Orgán reprezentace vysokých škol

Status a zástupci

Rada vysokých škol

Člen

Předsednictvo Rady vysokých škol

Člen

Komise pro kvalitu vysokých škol
a její hodnocení RVŠ

Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
(místopředsedkyně komise)
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
(předseda komise od 22. 6. 2017)

Legislativní komise RVŠ

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

Změny v oblasti vnitřních předpisů
V roce 2017 ke změnám v oblasti registrovaných vnitřních předpisů nedošlo.
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Poslání, vize a strategické cíle AAVŠ

Mise
“Anglo-americká vysoká škola, z.ú., působí celosvětově jako všem otevřené společenství a
připravuje zájemce o vzdělání na úspěšnou kariéru kultivací kritického myšlení, efektivní
komunikace a odpovědného konání cestou na osobnosti zaměřeného a přizpůsobujícího se
vzdělávání.”

Vize
“Anglo-americká vysoká škola, z.ú., se chce stát centrem vzdělávání, které svými studijními
programy propojuje zkušenosti reálného světa s výsledky vědy a výzkumu.”

Strategické cíle
Vzhledem ke změnám ve vedení AAVŠ bylo v roce 2017 přistoupeno k revizi dlouhodobého
strategického plánu na období 2015-2020. Výsledkem bylo vytvoření nového strategického
plánu na roky 2017-2021. Hlavní strategické cíle AAVŠ na dané období jsou následující:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozvoj akademické excelence a podpora inovací
Rozvoj služeb podporujících výuku
Posílení infrastruktury řízení
Rozvoj a propagace značky AAVŠ
Posílení finanční pozice
Rozvoj metod v oblasti kontroly kvality

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
AAVŠ se jako soukromá vysoká škola neřadí mezi tzv. povinné subjekty, které mají podle
tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
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2.

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení
v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání
V roce 2017 měla AAVŠ popsáno metodikou výsledků učení (Learning Outcomes)
10 akreditovaných studijních programů (12 studijních oborů), čili měla takto popsáno 100 %
akreditovaných programů a oborů.
Studijní programy (SP), studijní obory (SO), data akreditace – akreditace udělené MŠMT
(stav k 31. 12. 2017)

Kód
studijního
programu

Název studijního
programu (SP)

Kód
studijního
oboru
(KKOV)

Název studijního
oboru (SO)

Datum
udělení
současné
akreditace

Platnost
současné
akreditace

B 6218

Business
Administration

6208R133

Business
Administration

6. říjen 2014

31. srpen
2019

B 6218

Business
Administration
(kombinované
studium)

6208R133

Business
Administration
(kombinované
studium)

11. květen
2015

31. říjen 2019
*

Business and Law
in International
Markets

6208T172

Business and Law
in International
Markets

11. květen
2015

31. srpen
2019

B7202

Media and
Communication
Studies

7202R025

Journalism and
Communications

7. říjen 2013

31. srpen
2019

B 6739

Humanities and
Social Sciences

6703R010

Politics and Society 11. květen
2015

31. červenec
2021

B 6739

Humanities and
Social Sciences

6703R009

Humanities, Society 4. červenec
and Culture
2014

31. srpen
2019

B6739

Humanities and
Social Sciences

6702R035

Jewish Studies:
6. ledna 2016 30. duben,
History and Culture
2020

N6227
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B6107

Humanities

8206R129

Visual Arts Studies

6. říjen 2014

1. listopad,
2020

N6107

Humanities

6107T003

Humanities

11. květen
2015

31. červenec
2021

B 6708

International
Relations

6701R005

International
Relations

5. května
2014

31. května
2020

International
Relations and
Diplomacy

6701T019

International
Relations and
Diplomacy

6. říjen 2014

31. května
2020

International
Relations and
Diplomacy
(kombinované
studium)

6701T019

International
Relations and
Diplomacy
(kombinované
studium)

6. říjen 2014

31. května
2020

N 6704

N 6704

*akreditace udělena pouze na dostudování stávajících studentů
V roce 2017 dostudovali poslední studenti magisterského oboru Public Policy a bakalářského
oboru Central and East European Studies, což mělo za následek vypršení platnosti akreditace
těchto studijních oborů.
Kromě výše zmíněných programů a oborů akreditovaných MŠMT byli studenti v roce 2017
zapsáni v programu MBA akreditovaném v USA a rovněž v právních programech
akreditovaných ve Velké Británii.
Typ studijního
programu
(úroveň ISCED)
5

Název studijního programu

Informace ohledně udělení oprávnění,
resp. přihlášení k informační povinnosti

Certificate of Higher Education
in Common Law

Pobočka evropské zahraniční vysoké školy
splnila informační povinnost a byla
následně registrována MŠMT ke dni 16. 11.
2017
Pobočka evropské zahraniční vysoké školy
splnila informační povinnost a byla
následně registrována MŠMT ke dni 16. 11.
2017
Žádost o udělení tuzemského oprávnění pro
mimoevropskou zahraniční vysokou školu
podána na MŠMT 30. 6. 2017
(Tuzemské oprávnění uděleno rozhodnutím
MŠMT dne 17. 5. 2018)
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Bachelor of Laws (LLB)

7

Master of Business
Administration

Další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů),
které v daném roce vysoká škola realizovala, a které považuje za významné.
Viz kapitola 8
Přehled konferencí, seminářů, diskusí a dalších odborných akcí na AAVŠ v roce 2017.
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3.

Studenti

Příčiny studijní neúspěšnosti a opatření k jejímu omezení, poradenství
AAVŠ studijní neúspěšnost pravidelně každoročně monitoruje a analyzuje. AAVŠ pravidelně
sleduje a analyzuje kvantitativní ukazatele jako např. míru úspěšného dokončování studia či
studijní neúspěšnost v jednotlivých letech studia. Z výsledků těchto analýz plyne, že zásadní
příčinou studijní neúspěšnosti je vysoká náročnost studia.
AAVŠ má mnoho nástrojů, pomocí nichž se snaží studijní neúspěšnost omezit. Jedná se např.
o úvodní orientační setkání se studenty již před začátkem semestru, tutorské programy,
přípravné kurzy matematiky a odborné angličtiny. Rovněž systém studijního poradenství a
individuální kontakt vedoucích studijních programů se všemi studenty vede k včasnému
podchycení řady problémů a k jejich řešení. AAVŠ využívá zkušeností svého
mnohonárodnostního týmu učitelů, pracovníků administrativy i externistů k tomu, aby se
studentům dostalo co nejlepší podpory.
Dalšími identifikovanými příčinami studijních potíží bývají nároky studia v angličtině,
rozdílnost studijních návyků a metod znásobené rozdílnými kulturami a pracovním vytížením
studentů často studujících při zaměstnání. Někteří studenti ukončují studium z důvodu
finanční náročnosti studia, jiní v důsledku podcenění a zanedbávání studijních povinností.
Příčinou studijních potíží jsou i obtíže studentů ze zahraničí, pro něž je přechod na vysokou
školu znásoben kulturním šokem a pobytem v cizím kulturním prostředí.
Zde i v jiných náročných situacích se studentům velmi pozitivně osvědčuje působnost
odborné psychologické poradny, která byla i v roce 2017 studentům i vyučujícím pravidelně
jednou týdně k dispozici.
Poradenský systém Advising je zaměřený na poradenství studentům v nastavení
individuálních studijních postupů. Každý student projde procesem Advising nejméně jednou
za semestr. Další možností, jak předcházet neúspěšnosti, která je spojena s přílišným časovým
zatížením studiem, je doporučení vedoucího školy spočívající v nabídce studentům, aby si
zaregistrovali nižší počet předmětů, v případě nedostatečné znalosti angličtiny, aby využili
přípravný kurz Intensive Academic English.
Při aplikaci opatření, jak pomoci studentům, kteří se dostanou do problematické situace, se
však AAVŠ v zájmu udržení kvality výuky a stanoveného akademického standardu nesnaží
o udržení neúspěšných studentů za každou cenu.
Další informační a poradenské služby určené studentům
Studijní oddělení slouží jako servisní středisko pro neakademické záležitosti. Toto oddělení
poskytuje svou pomoc v následujících oblastech:
- Pomoc s vyřízením povolení k pobytu
- Ubytování
- Sociální výhody náležící studentům VŠ
- Stipendia
- 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
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Stipendijní programy AAVŠ, mimořádně nadaní studenti
AAVŠ uděluje automaticky Prospěchové stipendium všem studentům, kteří splňují
předepsané podmínky, které jsou uveřejněné v příslušné sekci na webové stránce školy
www.aauni.edu. O prospěchové stipendium tedy není třeba žádat.
AAVŠ též uděluje magisterským studentům tzv. magisterské stipendium, absolventské
stipendium a absolventské MBA stipendium, která jsou rovněž podmíněna vynikajícím
prospěchem (v bakalářském studiu na AAVŠ).
Nejlepší studenti bakalářského oboru Journalism and Communications pak mají možnost
získat tzv. novinářské stipendium Alana Levyho, které vztahuje na vybrané předměty
studijního oboru.
Studentům AAVŠ může být ve výjimečných případech uděleno tzv. speciální stipendium,
které má jednorázový charakter.
Podrobnější informace ke stipendiím jsou uveřejněné v příslušné sekci webové stránky AAVŠ
a také samozřejmě ve Stipendijním řádu AAVŠ.
Studenti se specifickými potřebami
AAVŠ je umístěna v pronajaté historické budově, kde prozatím nebylo možno zřídit
bezbariérový vstup, nicméně AAVŠ používá několik učeben v úrovni terénu, tedy
bezbariérových, a v případě zájmu fyzicky hendikepovaného studenta o studium může být
zajištěno dopravení studenta k učebnám v prvním a druhém patře budovy s pomocí asistentů.
AAVŠ se vždy snaží vyjít vstříc i jinak handicapovaným studentům prostřednictvím
individuálních studijních plánů.
Podpora rodičů mezi studenty
AAVŠ dává studentům v situaci rodičů možnost nastavit si individuální studijní plán.
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4. Absolventi
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, mimo jiné i
prostřednictvím profesních a sociálních sítí. Někteří absolventi se podílejí i na náboru nových
studentů či umožňují stávajícím studentům využít svých zkušeností z praxe při případových
studiích ve výuce.
AAVŠ poskytuje svým absolventům např. následující výhody:








Přístup do knihovny (a k jejím veškerým zdrojům)
Pozvánka na pravidelné obchodní a společenské akce
Zasílání čtvrtletníku Alumni Newsletter
Sleva na školném pro studium v magisterských programech na AAVŠ
Pozvánka na akce pořádané AAVŠ
Vydání Alumni Card díky které absolventi mohou uplatnit různé benefity (např. při
nákupu zboží a služeb
Mentorský program vedený odborníky z praxe

Dva zástupci Alumni Council (Rada absolventů) byli v roce 2017 souladu se statutem AAVŠ
členy akademické rady.

Zaměstnanost absolventů a spolupráce s budoucími zaměstnavateli
AAVŠ provádí pravidelnou aktualizaci databáze absolventů pomocí komunikace přes sociální
sítě. Účastníci akcí pro absolventy pak rovněž v rámci registrace uvádějí mimo jiné své
aktuální zaměstnání. Dlouhodobě také podrobně sledujeme výjimečně úspěšné absolventy,
kteří ve svých oborech či další akademické dráze dosáhli jedinečných výkonů.
AAU vede databázi firem a organizací, které poskytují stáže či zaměstnání studentům
i absolventům AAU. Zároveň každý rok pořádá kariérní veletrh (AAU Career Expo), na němž
mají současní studenti i absolventi možnost setkání s potenciálními zaměstnavateli v oboru,
předat jim svůj životopis a zúčastnit se přednášek zaměřených na příležitosti v dané
organizaci či profesní dovednosti. V průběhu roku AAU taktéž organizuje ve spolupráci
s partnerskou organizací kariérní semináře, které mají studenty připravit na jejich budoucí
kariérní život.
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Zájem o studium

5.

Přijímací zkoušky na AAVŠ
Předpoklady pro přijetí uchazeče k bakalářskému studiu
Přijímací řízení se řídí vyhláškou o přijímacím řízení (Admission Policy) Anglo-americké
vysoké školy, která je přístupná na webových stránkách školy.
Pro přijetí musí uchazeč předložit následující dokumenty:
a) Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na AAVŠ;
b) Životopis, kopii pasu a foto;
c) Tzv. „Personal Statement“ (který je rovněž pokladem pro diskusi na vstupním
pohovoru vedeném v angličtině);
d) Dvě reference;
e) Doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání;
f) Výpis studijních výsledků z předchozího studia na jiné vysoké škole (pokud uchazeč
přechází z jiné vysoké školy).
Uchazeči, jejichž mateřským jazykem není angličtina, jsou povinni doložit svou znalost
angličtiny potřebnou ke studiu jednou z těchto zkoušek:











TOEFL (iBT min. 71, PBT min. 525);
IELTS (min. 6 – minimálně 5,5 v jednotlivých dílčích sekcích);
FCE (min. B);
CAE (min. 160);
BULATS (min. 60);
City & Guilds – IESOL (Communicator);
Pearson PTE (min. 59);
IGCSE First Language English (C nebo lepší);
IGCSE English as a Second Language (B nebo lepší);
IB (English A or B at HL/SL).

Vyhláška o přijímacím řízení stanovuje specifické podmínky, za kterých uchazeči mohou
zažádat o prominutí nutnosti doložit svou znalost angličtiny jednou z předepsaných zkoušek.
Svou znalost angličtiny však musí prokázat během pohovoru.
AAVŠ přijímá přihlášky uchazečů o studium nezávisle na jejich vyznání, věku, sociálním
nebo etnickém původu.
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Předpoklady pro přijetí uchazeče k magisterskému studiu
Pro přijetí musí uchazeč doložit:
a) Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na AAVŠ;
b) Životopis, kopii pasu a foto;
g) Tzv. „Personal Statement“ (který je rovněž pokladem pro diskusi na vstupním
pohovoru vedeném v angličtině);
c) Dvě reference;
d) Doklad o dosažení úplného bakalářského vzdělání;
e) Doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání;
f) Výpis studijních výsledků z předchozího studia na jiné vysoké škole (pokud uchazeč
přechází z jiné vysoké školy).
Uchazeči, jejichž mateřským jazykem není angličtina, jsou povinni doložit svou znalost
angličtiny potřebnou ke studiu jednou z těchto zkoušek:
•
•
•
•
•
•
•

TOEFL (iBT min. 87, PBT min. 567);
IELTS (min. 7);
CAE (C nebo lepší);
CPE (C1 nebo lepší);
BULATS (min. 75);
City & Guilds – IESOL (expert);
Pearson PTE (min. 76).

Vyhláška o přijímacím řízení stanovuje specifické podmínky, za kterých uchazeči mohou
zažádat o prominutí nutnosti doložit svou znalost angličtiny jednou z předepsaných zkoušek.
Svou znalost angličtiny však musí prokázat během pohovoru.
AAVŠ přijímá přihlášky uchazečů o studium nezávisle na jejich vyznání, věku, sociálním
nebo etnickém původu.
Spolupráce se středními školami v oblasti propagace
Naším záměrem je vybudovat úzký vztah s konkrétními středními školami v České republice
a Slovenské republice, ze kterých k nám přichází nejvíce studentů. Jde zejména
o mezinárodní střední školy nebo školy zaměřené na anglický jazyk. Tuto komunikaci
vedeme ve dvou úrovních. Pro zástupce středních škol, ředitele a výchovné poradce pořádáme
pravidelná diskusní setkání s managementem naší vysoké školy k různým tématům
spolupráce. Pro studenty středních škol pořádáme dny otevřených dveří s ukázkami z naší
výuky. Studenti si tak mohou zažít či vyzkoušet naše vyučovací metody osobně. Střední školy
navštěvujeme a zájemcům připravujeme prezentaci, kterou vedou obvykle naši studenti.
Studenty českých i slovenských středních škol oslovujeme i formou otevřených přednášek.
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6.

Zaměstnanci

Kariérní řád vysoké školy a motivační nástroje pro odměňování
V roce 2017 AAVŠ uplatňovala nadále kariérní řád umožňující kmenovým akademickým
pracovníkům (zaměstnaným na dobu neurčitou i určitou) volbu mezi dvěma kariérními
liniemi, z nichž jedna je více zaměřená na výuku, zatímco druhá spíše na vědu a výzkum.
Kariérní řád upravuje interní stupnici 5 hodností, kterým odpovídá i platové ohodnocení.
Jedná se o následující hodnosti:
Lecturer I
Lecturer II
Senior Lecturer I
Senior Lecturer II
Distinguished Senior Lecturer
Důležitým motivačním nástrojem pro odměňování akademických pracovníků jsou i nadále
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 byla publikována s afiliací
AAVŠ. Na tuto odměnu již ale nově nemají nárok akademičtí pracovníci v kariérní linii
zaměřené spíše na vědu a výzkum, neboť tato činnost přímo vyplývá z jejich popisu práce.
V případě vynikajícího badatelského výsledku však mohou dostat zvláštní odměnu.
V prosinci 2015 byla rovněž přijata směrnice o podpoře účasti na konferencích a výzkumné
činnosti na AAVŠ, a to zejména pro její kmenové zaměstnance. Tato podpora byla v roce
2017 akademickými pracovníky AAVŠ využívána.
Všichni zaměstnanci AAVŠ mají pohyblivou výši mzdy ve výši 10 %.

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků
V roce 2017 se na AAVŠ opět konaly semináře a workshopy pro akademické pracovníky
(Faculty Development Sessions) zaměřené zejména na využití výsledků jejich výzkumu při
výuce či problematiku plagiátorství a podvádění při zkouškách.
Před zahájením semestru pořádá AAVŠ pro nové vyučující školení zaměřené na práci s NEO
(systém pro elektronickou podporu výuky AAVŠ).
Podpora rodičů mezi zaměstnanci
AAVŠ umožnuje zaměstnancům s rodinami práci z domova (tzv. Home Office), flexibilní
pracovní dobu a též práci na zkrácený úvazek.

16

Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování
AAVŠ bere tuto záležitost velmi vážně a má v této oblasti zaveden jasný postup pro řešení
případů obtěžování, který je popsán v příslušných předpisech.
Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování je ošetřena v následujících
vnitřních předpisech AAVŠ:
a) AAU Codex
K dispozici na stránkách AAVŠ na https://www.aauni.edu/academic-codex/
b) Sexual Harassment Policy
K dispozici na intranetu AAVŠ na https://sites.google.com/a/aauni.edu/policies/
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7.

Internacionalizace

Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech, nastavení studijních
plánů a uznání udělených kreditů
Výběrové řízení pro studentskou mobilitu probíhá 2x ročně (březen a září). Studenti jsou
o možnostech studia v zahraničí informováni prostřednictvím přímých informací
od vedoucího zahraničního oddělení, webových stránek školy s odkazem na školní intranet,
informačních e-mailů nebo sociální sítě Facebook. Základním kritériem pro výběr studenta je
absolvování alespoň 10 předmětů (ukončený 1. ročník studia) před odjezdem a studijní
průměr studenta minimálně 2,5 GPA (minimum 0, maximum 4). Uchazeči musí odevzdat
podepsanou přihlášku včetně povinných příloh (CV, motivační dopis obsahující návrh
studijního plánu a výpis studijních výsledků). Další kritériem je také přímé doporučení od
vedoucího příslušného studijního oboru. V roce 2017 výběr prováděl vedoucí zahraničního
oddělení společně s prorektorem pro záležitosti studentů. Jednotlivé Learning Agreements a
finanční smlouvy jsou připravovány vedoucím zahraničního oddělení, studijní plány
(promítnuté do Learning Agreements) jednotlivých studentů jsou konzultovány a následně
schvalovány příslušnými oborovými koordinátory (Assistant Deans). Student musí po
absolvování studijního pobytu předložit vedoucímu zahraničního oddělení potvrzení o délce
pobytu a oficiální výpis studijních výsledků (zasílá obvykle partnerská škola). Převod kreditů
zajištuje (schvaluje) vedoucí příslušného studijního oboru. Vedoucí oboru zaznamenává
převáděné předměty a jejich ekvivalenty na zvláštní formulář, který následně podepisuje a
předává na studijní oddělení k evidenci do informačního systému školy. Vyjíždějící studenti
jsou vedeni k tomu, aby během své mobility absolvovali plnou studijní zátěž, tedy 30 ECTS
kreditů.

Integrace zahraničních členů akademické obce
Diverzita, inkluzivita a multikulturalismus patří mezi základní hodnoty AAVŠ (viz webové
stránky vysoké školy).
Vzhledem k tomu, že veškerá výuka na AAVŠ probíhá v anglickém jazyce a zároveň
působíme v neanglicky mluvící zemi, je profil studentů AAVŠ odlišný v porovnání s běžnou
demografickou strukturou typické české vysoké školy. Na AAVŠ studuje vysoký podíl
zahraničních studentů (jen méně než pětina studentů pochází z České republiky). Z toho
důvodu preferujeme partnery nabízející výuku v anglickém jazyce, jelikož naši studenti
málokdy ovládají např. francouzštinu či němčinu na takové úrovni, aby byli schopni v daném
jazyce na partnerské škole studovat, což vysvětluje popularitu studia ve Velké Británii. AAVŠ
má však rovněž dobře fungující dohody v rámci kontinentální Evropy (a to zejména
s Univerzitou v Konstanci v Německu; Universiteit van Amsterdam a Leiden University
College v Nizozemí, IEP Rennes ve Francii; Deusto ve Španělsku). Naše mobility v rámci
programu Erasmus+ jsou podpořeny sítí bilaterálních dohod o výměně studentů s partnery
mimo EU (např. ve Spojených státech amerických, Austrálii, Japonsku, Izraeli či Jižní
Koreji).
Mezinárodní charakter naší vysoké školy je dán kromě národnostního složení studentů též
mezinárodním složením akademického sboru AAVŠ, systémem výuky a její formou.
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Nově uzavřené smlouvy o spolupráci
V roce 2017 AAVŠ uzavřela smlouvy o budoucí spolupráci s následujícími institucemi:
1) Sustainability Management School (SUMAS) ve Švýcarsku. Jedná se o spolupráci na
úrovni magisterského studijního programu.
2) Norwich University v USA. Jde o spolupráci na bázi studentských, akademických a
administrativních výměn, společných studijních programů, letních škol či konferencí.
3) University of Turin v Itálii. Jedná se o spolupráci na úrovni doktorského studijního
programu.
4) Chulalongkorn University v Thajsku. Jedná se o spolupráci na bázi společných
výzkumných projektů, studentské a učitelské mobility.
5) Kent State University v USA. V tomto případě se jednalo o rozšíření a prohloubení již
existující dohody o akademické spolupráci.
6) Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. Předmětem dohody je spolupráce při přípravě a
realizaci kurzu E-commerce pro zahraniční studenty.
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8.

Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
(ve smyslu §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

Tvůrčí činnost jako součást akademické práce
Jak již bylo naznačeno v předešlém textu (kapitola 6), kariérní řád AAVŠ umožňuje
kmenovým akademickým pracovníkům (zaměstnaným na dobu neurčitou) volbu mezi dvěma
kariérními liniemi, z nichž jedna je více zaměřená na výuku, zatímco druhá spíše na vědu a
výzkum. Akademičtí pracovníci v kariérní linii zaměřené spíše na vědu a výzkum se však
rovněž významně podílejí na výuce, z čehož profitují studenti, kteří tak mají možnost se
seznámit s aktuálními výsledky jejich vědecko-výzkumné činnosti. Akademičtí pracovníci
pak mají možnost podpory účasti na konferencích a celkově výzkumné činnosti (viz kapitola
6). Vědecky zaměření akademičtí pracovníci také vedou řadu kvalifikačních prací, které
přímo nebo nepřímo rozvíjejí jejich tvůrčí činnost. V neposlední řadě AAVŠ přímo i nepřímo
podporuje grantovou aktivitu, a to jednak finanční odměnou (při podání přihlášky),
administrativní podporou v procesu podání přihlášky a v případě úspěchu i v rámci řešení
grantového projektu.
Podpora tvůrčí činnosti dále zahrnuje již zmíněnou možnost práce z domova a také flexibilitu
ohledem termínu dodání výstupů (mateřská nebo rodičovská dovolená není počítána do
stanovených lhůt). Významnou podporou je také sabbatical, o který akademický pracovník
může požádat po šesti letech aktivní spolupráce. Kromě této možnosti jsou na základě zvážení
ad hoc přidělovány studijní volna z důvodu dokončení doktorského studia nebo habilitace.
V roce 2017 došlo na AAVŠ k vytvoření manažerské pozice prorektora pro vědu a výzkum
přímo odpovědného za výzkum a tvůrčí činnost. Kromě dodefinování a administrace výše
uvedených pravidel, rozvinutí přímé podpory podávání grantů a též pořádání workshopů a
konferencí, byly v roce 2017 ve spolupráci s akademiky vydefinovány interdisciplinární
výzkumné oblasti, které mají za úkol sloužit k orientaci v tvorbě výzkumného plánu a
organizaci výzkumných týmů.
Zapojení studentů do tvůrčí činnosti
AAVŠ pravidelně pořádá akce, na kterých se studenti mohou setkat se svými pedagogy (nad
rámec běžné výuky) či odborníky z praxe (formou hostujících přednášek nebo exkurzí ve
firmách). V roce 2017 se kromě desítek hostujících přednášek v rámci výuky (experti z praxe
a akademici z jiných pracovišť) a 17 přednášek mimo výuky, konalo 51 akcí typu konference,
workshop, výstava, panelová diskuse apod. Konkrétní akce (mimo hostujících přednášek ve
výuce) jsou uvedeny v přehledu konferencí, seminářů, diskusí a dalších odborných akcí níže.
Studenti AAVŠ jsou na tyto akce automaticky bezplatně zváni a možnost účasti hojně
využívají.
Nejlepším absolventům studijních oborů bakalářských studijních programů je udělováno
magisterské stipendium (tzv. MA fellowships). Studenti magisterských programů s nárokem
na toto stipendium mají povinnost poskytnout škole, na které studují, asistenci v rozsahu až
deseti hodin týdně. Jedná se o asistenci v oblasti výuky, nebo výzkumu v závislosti na
preferencích daného studenta a také příslušného akademického pracovníka, se kterým student
úzce spolupracuje. V roce 2017 takto bylo zapojeno téměř 10 % magisterských studentů
AAVŠ.
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Jelikož výše zmíněné kvalifikační práce jsou i prvními významnějšími tvůrčími výstupy
studentů, je každoročně na konci akademického roku pořádána soutěž o nejlepší kvalifikační
práci (ve všech hlavních oborech a na obou stupních výuky) a nejlepší práce jsou pak
odměněny. Každoročně se jedná o cca 10 % obhájených kvalifikačních prací.
AAVŠ dále organizuje řadu individuálních projektů, ve kterých studenti buď spolupracují
s akademickými pracovníky anebo přímo prezentují svá díla. Jedním z příkladů takových
projektů jsou výstavy fotografií a děl v rámci programu Visual Arts Studies: studenti AAVŠ
pravidelně vystavují v prostorách školy a také v Meet Factory, v prostoru Berlinskej Model,
v galerii Ini Gallery Prague a též ve StellArt Gallery. V souvislosti s programem LL.B.
(uskutečňovaným ve spolupráci s University of London) se několik studentů podílelo na
výzkumu pro Rádio Svobodná Evropa, další skupina pracovala na výzkumu týkajícím se
vztahu duševního vlastnictví a financí. Obdobně ve studijním programu Humanities se řada
studentů podílela na projektech spojených s romskou tematikou (problém jazyka, obraz
v masových médiích nebo na diskuzních fórech a další). Studenti studijního programu
International Relations and Diplomacy přímo spolupracují s čelními výzkumníky v oblasti
Political Science a Diplomatic History. Kromě standardní podpory výzkumu v rámci
literárních rešerší a sběru dat aktivně pracují na organizaci workshopů a konferencí. Podobné
je i zapojení studentů magisterského programu Business and Law in International Markets.
Spolupráce s aplikační sférou
AAVŠ v rámci nastavených procesů tvorby studijních programů přímo angažuje podnikovou
sféru. V oblasti podnikání a ekonomických disciplín je to zejména poradní výbor (Advisory
Board, založen 2012) složený z 12 podnikatelů a zástupců firem. Výbor se schází dvakrát do
roka a komentuje všechny významné změny studijních programů a též navrhuje možné změny
do budoucna. Většina činnosti členů se však odráží v podobě konkrétních projektů a aktivit
popsaných níže. V podobných aktivitách nezaostávají ani právně orientované studijní
programy (přímá spolupráce s aktivními advokáty a právními společnostmi), obory
humanitních studií (spolupráce s galeriemi, neziskovými organizacemi a další) nebo obor
žurnalismus (Rádio Svobodná Evropa a další významná media). Do studijních programů
přímo vstupují i stáže, které jsou u drtivé většiny programů jejich povinnou součástí.
V roce 2017 na AAVŠ intenzivně působilo Centrum aplikovaného výzkumu (Center for
Applied Research). Mezi jeho hlavní aktivity patří organizace mezinárodních konferencí a
odborných přednášek expertů z praxe, studentské projekty a praktické stáže, ale také
výzkumné projekty a poradenství. Hlavním poslání centra je propojení externích partnerů (ať
už soukromých firem či neziskových a nevládních organizací) s akademickou obcí
AAVŠ. Mezi aktivity centra v roce 2017 patřilo 12 studentských projektů, do kterých se
zapojilo více než 160 studentů převážně bakalářského stupně studia. Tyto projekty se realizují
jako součást řádných povinností v rámci akreditovaných předmětů a spočívají v případových
studiích pro podniky a neziskové organizace. Návrhy vítězného týmu jsou zpravidla
partnerskou organizací realizovány v praxi. Speciální formou projektů je International
Consulting Program (ICP) pořádaný v spolupráci s prestižní Virginia Commonwealth
University. V roce 2017 hostil ICP 25 studentů a tři učitele s projekty zadanými od pěti
podniků a neziskových organizací. Dalším projektem Centra aplikovaného výzkumu v roce
2017 bylo vypracování studie týkající se únikovosti plynovodů pro Innogy Czech Republic.
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Přehled konferencí, seminářů, diskusí a dalších odborných akcí na AAVŠ v roce 2017
Název

Typ akce

Účastníci

Datum
konání

MBA Open Lecture with Darcy Kamal

přednáška

Darcy Kamal

18. ledna

MBA Open Lecture with Jan Hebnar

přednáška

Jan Hebnar

15. února

Professors in the Pub: Post-Truth

panelová diskuse

George Hays II

16. února

Career Development Workshop

workshop

studenti AAVŠ

22. února

Professors in the Pub: Climate Change

panelová diskuse

Petr Pišoft

2. března

The 2nd International Carey Moot
Court

studentská soutěž

studenti AAVŠ

11. března

Ambassadorial Series: Ambassador of
the Republic of Korea

přednáška

H.E. Moon Seoung-Hyun

23. března

An Evening of 14th -17th Century
Music

koncert

Kateřina Vanová (garant)

28. března

AAU's |art| SPACE returns for the
Spring with RUKOZABAVKY

interaktivní
instalace

Conrad Eric Armstrong

30. března

News and Disinformation: Reporting
Facts in Eastern Europe and Russia

panelová diskuse

Salome Apkhazishvili,
Ksenia Churnanova, Stefan
3. dubna
Grigorita, Yaroslava Kutsai,
Andrew Giarelli

Legal Issues With the New American
Administration Talk

přednáška

Christie S. Warren

3. dubna

MBA Open Lecture: Blue Ocean
Strategy in Business

přednáška

Subarna Gupta

4. dubna

The AAU Career Expo 2017

veletrh pracovních
příležitostí

studenti AAVŠ

5. dubna

ANTIplagiarism workshop for Faculty

workshop

Peter Bolcha

6. dubna

ANTIcorruption&fraud:
DETECTION&MEASUREMENT:
International conference

konference

Peter Bolcha (garant)

7. dubna

panelová diskuse

George Hays II

13. dubna

přednáška

Konrad Pedziwiatr

10. dubna

přednáška

Rostya Gordon-Smith

20. dubna

Professors in the Pub: Trumps First 100
Days
V4 Guest Lecture by Konrad
Pedziwiatr
MBA Open Lecture with Rostya
Gordon-Smith
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On Strengths and Capabilities of the
UK Science and Innovation Sector with
Otakar Fojt

přednáška

Otakar Fojt

24. dubna

Open House Guest Lecture: Humanities
přednáška
and Economics - Rivals, or Friends?

Bart Wilson

27. dubna

MBA Open Lecture with František
Koutský

přednáška

František Koutský

27. dubna

Sharing Experiences from
Experimental Economics and
Humanomics

workshop

Bart Wilson

28. dubna

Politically Re-Corrected: A Film Series

filmová produkce s
Knihovna AAVŠ (garant)
diskusí

28. dubna

Varied Approaches to Regionalism and
Regionalisation: The ‘Good’, the ‘Bad’, přednáška
and the ‘Ugly’

Daniel Izsak

29. dubna

“Talking About Our Research:
Student/Faculty Cooperation, How To
Do It, The Pros And Cons”

panelová diskuse

Eva Eckert, Paula
Kalfiřtová, Martin Mareš,
Jiří Kašný

2. května

Professors in the Pub: The Kurds and
Shifting Borders in the Middle East

panelová diskuse

Pelin Ayan Musil, Stefano
Taglia

11. května

V4 and the EU: Meandering Between
Institutional and Political Realities

přednáška

Vladimír Bilcik

15. května

Art Exhibition - Tika Sergia (@
Berlinskej Model)

výstava

Tika Sergia

17. května

Ambassadorial Series: Ambassador of
Egypt

přednáška

H.E. Abderahman Salah

18. května

Poetry Reading With Norman
Finkelstein

prezentace díla

Knihovna AAVŠ (garant)

18. května

AAU Student Photography Exhibition

výstava

Björn Steinz (garant)

21. června

MBA Open Lecture: Valuing
Customers

přednáška

Prashanth Nyer

25. května

Ambassadorial Series: Ambassador of
Turkey

přednáška

H.E. Ahmet Necati Bigali

25. května

Curatorial Practice by Daria Stepanova
(@ Berlinskej Model)

výstava

Daria Stepanova

31. května

MBA Open Lecture with Radka
Dohnalová

přednáška

Radka Dohnalová

7. června

MBA Open Lecture with Ray Smith

přednáška

Ray Smith

20. června
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Exhibition & Concert/Performance:

vernisáž a koncert

Willenbrink & Morávková

29. června

5th Anniversary of ICP Will Be
Celebrated Both in Richmond and
Prague

letní škola

Peter Bolcha (garant)

červen

The Wondrous Heads

výstava

Karolina Dolanská, Richard
Willenbrink

červen

MBA Open Lecture: Content Revenge.
What Makes Digital Worthy.

přednáška

Giambattista Marchetto

2. srpna

MBA Open Lecture: Negotiation
Workshop

přednáška

Pavel Novák

13. září

A Homage to Flower Power

výstava

Magdalena Roztočilová

21. září

Professors in the Pub: North Korea and
the Nuclear Threat

panelová diskuse

George Hays II

21. září

MBA Open Lecture: How will Industry
4.0 shape our future?

přednáška

Milan Šlapák

3. října

Presentation on Azerbaijani culture and
history

přednáška

Emil Hasanzade

5. října

The Momentum That Right-wing
Extremism Is Gaining Across Europe
and the United States

panelová diskuse

AAU’s Diplomatic Club

6. října

Women, Music, Creativity:
Revolutionary Women in Music from
Hildegard to Cosey Fanni Tutti

křest knihy

Pavla Jonssonová

9. října

Professors in the Pub: Trump and
Democracy in the US

panelová diskuse

Alexei Anisin

12. října

Guest Lecture: Catalonia Crisis

přednáška

Martin Lepic

18. října

Symposia on Psychedelia

výstava s
přednáškou

Douglas Shields Dix,
Robert Horvitz

19. října

5th IFRS Conference: Global Rules and
konference
Local Use

Irena Jindřichovská (garant)

20. října

Professors in the Pub: Migration in
Numbers: Then and Now

přednáška

Tony Mikes

2. listopadu

Republicanism Conference in Prague

konference

Daniela Lenčéš Chalániová
(garant)

3. listopadu

Skyrocketing Czech Property Prices:
Opportunities and Threats

panelová diskuse

Scott Prange, Erik Řihošek,
Zina Abdelkarim

7. listopadu
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Czech National Elections: An Analysis
of the Results.

panelová diskuse

Pelin Ayan Musil

8. listopadu

Panel Discussion: Czech National
Elections 2017

panelová diskuse

Tomáš Kostelecký, Michal
Skop, Martin Lepic, Pelin
A. Musil

8. listopadu

A Day of Poetry

prezentace díla

David Vaughan (moderátor)

14.
listopadu

Public Lecture with Photographer
Libuše Jarcovjáková

prezentace knihy s
diskusí

Libuše Jarcovjáková

20.
listopadu

Guest Lecture on Islamism: Origins,
Development and Future

přednáška

Salim Cevik

21.
listopadu

Professors in the Pub: TrumpLand One
Year After the Election: Is America
Great Again?

panelová diskuse

Charles P. Webel

22.listopadu

Professors in the Pub: Hybrid Warfare

panelová diskuse

Mark Galeotti

23.
listopadu

International Organization for
Migration (IOM)

přednáška

Lucie Sládková

30.
listopadu

Czechoslovak Velvet Divorce: 25
Years After What Lessons can be
Learned for Today’s Europe?

konference

Jiří Schwarz (garant)

1. prosince

Transparency in Business Practices in
Relation to Corruption

přednáška

David Ondráčka

4. prosince

JHCSL Roundtable Series: Consumer
Rights and Protection

panelová diskuse

Carollann Braum (garant)

4. prosince

NLP Discussion: Decoding and
recoding our minds

přednáška

Ondřej Calábek

5. prosince

The Gendered Map of Forced
Migration: Syrian Refugees in Turkey

přednáška

Selin Akyüz

7. prosince

Creations of Subconsciousness

výstava

Veronika Šrek Bromová

14. prosince
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Publikační, umělecká a další tvůrčí činnost v roce 2017
Kmenoví pracovníci AAVŠ
Alexej Anisin, Ph.D.
Články
Anisin, A. (2017). Antagonisms and the Discursive Sedimentation of American Gun Culture:
A New Framework. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 17 (2), 133-139.
Anisin, A. (2017). Social causation and protest mobilization: why temporality and interaction
matter. Territory, Politics, Governance. Published online 03 Apr 2017. 1-23. doi:
10.1080/21622671.2017.1306455.
Konfereční příspěvky
Anisin, A. (2017). Temporality, Qualitative Comparative Analysis, and Causal
Heterogeneity. International QCA Young Researcher Workshop, ETH Zurich.
Anisin, A. (2017). Security Force Defections during the Collapse of the Soviet Union. 11th
Pan-European Conference on International Relations, Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals, Barcelona.
Anisin, A. (2017). Cross-movement mobilization and Nonviolence: a Qualitative
Comparative Analysis of the Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes data set.
International Conference on Cross-movement Mobilization, Bochum, Germany.

Peter Bolcha, Ph.D.
Zvaná přednáška
Causal impact evaluation: identification problems and ways to solve them. University of
Cordoba, Spain, 21. 11. 2017.
Editorství sborníku
Bolcha, P. (Ed.). (2017). ANTIcorruption & fraud: DETECTION & MEASUREMENT:
International conference, Anglo-American University, Prague April 7, 2017. ISBN 978-80906585-2-3.
http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/ANTIcorruptionfraud-Conference-Proceedings-2017.pdf

Organizace odborných akcí
ANTIplagiarism workshop for Faculty. 6. 4. 2017. Anglo-americká vysoká škola, Praha.
ANTIcorruption&fraud: DETECTION&MEASUREMENT. Anglo-americká vysoká škola,
Praha, 7. 4. 2017. Mezinárodní konference s recenzovaným sborníkem. Hlavný organizátor,
člen programového výboru, recenzent.
5th IFRS Conference: Global Rules and Local Use. Anglo-americká vysoká škola, Praha, 20.
10. 2017. Spoluorganizátor, člen programového výboru, recenzent.
Konzultantská činnost
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International Consulting Program (director of the program): 5 junior consulting projects for
students
Redefinition of Gas Network Evaluation System (With Pavla Vozárová, Consulting project for
Innogy Czech Republic (5-11/2017).
Sprostředkování a vedení dalších 8 juniorských konzultačních projektů pro firmy i neziskové
organizace, celkem zapojeno vice než 160 studentů.
Recenzent odborného časopisu Journal of Public Policy, Cambrige University Press

Carollann Braum, LL.M., J.D.
Příspěvek ve sborníku
Braum, C. (2017). Using rico to fight corruption fraud and other white collar crimes: A look
at whether rico is up to the task and could provide inspiration in other jurisdictions. In P.
Bolcha (ed.), ANTIcorruption & fraud: DETECTION & MEASUREMENT: International
conference, Anglo-American University, April 7, 2017, AAU. 65-83.
http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/ANTIcorruptionfraud-Conference-Proceedings-2017.pdf

doc. Douglas Shields Dix, Ph.D.
Zvaná přednáška
Dix, D.S. (2017). The Culture & Thought of the Psychedelic Movement: Psychonauts,
Pranksters & Transpersonal Psychology. Symposia on Psychedelia, October 19, 2017,
Anglo-American University.

Eva Eckert, Ph.D.
Článek
Eckert, E. (2017). The Power of Language, Learning and Socialization: Romani and Ebonics.
Journal of Language, Identity & Education, 16(1), 45-58.
https://doi.org/10.1080/15348458.2016.1265451
Kapitoly v knize
Eckertová, E. (2017). Atrofie [heslo]. In Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J. (eds.), Nový
encyklopedický slovník češtiny online. Praha: NLN. https://www.czechency.org/
Eckertová, E. (2017). Čeština v Americe [heslo]. In Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J.
(eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny online. Praha: NLN. https://www.czechency.org/

George Hays II., Ph.D.
Článek online
Hays II, G. (2017). Trump jako rozbuška nukleární hrozby. Raketového muže povzbudí
eskalace íránsko-amerických vztahů. Info.cz. http://www.info.cz/nazory/trump-jako-rozbuskanuklearni-hrozby-raketoveho-muze-povzbudi-eskalace-iransko-americkych-vztahu18514.html.
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Zvané přednášky
Hays II, G. (2017). North Korea and the Nuclear Threat. Professors in the Pub, 21. 9., Angloamerická vysoká škola, Praha.
Hays II, G. (2017). Trumps First 100 Days. Professors in the Pub, 13. 4. Anglo-americká
vysoká škola, Praha.
Hays II, G. (2017). Post-Truth. Professors in the Pub, 16. 2. Anglo-americká vysoká škola,
Praha.
Organizace odborné akce
Série přednášek Professors in the Pub:
Climate Change (2. 3.)
The Kurds and Shifting Borders in the Middle East (11. 5.)
Trump and Democracy in the US (12. 10.)
Hybrid Warfare (23. 11.)
doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
Článek
Jindřichovská, I., & Kubíčková, D. (2017). The role and current status of IFRS in the
completion of national accounting rule: Evidence from the Czech Republic. Accounting in
Europe, 1-2, 56-66.
Příspěvky ve sbornících
Pavlát, V., Jindřichovská, I. (2017). Heritage of the Czech Capital Market Failures. In P.
Bolcha (ed.), ANTIcorruption & fraud: DETECTION & MEASUREMENT: International
conference, Anglo-American University, April 7, 2017. 127-142.
http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/ANTIcorruptionfraud-Conference-Proceedings-2017.pdf

Jindřichovská I., Kubíčková, D. (2017). Changing Implementation of IFRS in Czech SMEs:
Longitudinal Study. The 11th International Days of Statistics and Economics: Conference
Proceedings. September 14–16, 2017, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 615-624.
ISBN 978-80-87990-12-4.
Ugurlu, E., Jindřichovská, I. (2017). Profitability and Working Capital Management of Czech
SMES: Empirical Evidence in the Period of Financial Crisis. In I. Jindřichovská, D.
Kubíčková (eds.), IFRS: Global rules & local use: Proceedings of the 5th International
scientific conference. Anglo-americká vysoká škola, Praha, 20. října 2017. 61-71.
Kubíčková, D., Nulíček,V., Jindřichovská, I. (2017). The Accounting Profession in Different
National Backgrounds: Comparison of the Czech Republic and China. In I. Jindřichovská, D.
Kubíčková (eds.), IFRS: Global rules & local use: Proceedings of the 5th International
scientific conference. Anglo-americká vysoká škola, Praha, 20. října 2017. 207-221.
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doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.
Kniha
Kašný, J. (2017). Právo v hebrejské Bibli. Praha: Vyšehrad. 202 stran. Edice Studium; 14.
svazek. ISBN 978-80-7429-910-0.
Kapitoly v knize
Kašný, J. (2017). Rušení klášterů v padesátých letech. [Heslo ve slovníku, s. 698-703.]. In
Schelle, K. a Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň:
Aleš Čeněk.
Kašný, J. (2017). Řády a kongregace v českých zemích. [Heslo ve slovníku, s. 710-716.]. In
Schelle, K. & Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš.
Plzeň: Aleš Čeněk.
Kašný, J. (2017). Privilegium Paulinum. [Heslo ve slovníku, s. 801-805.]. In Schelle, K. &
Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň:
Aleš Čeněk.
Kašný, J. (2017). Privilegium Petrinum. [Heslo ve slovníku, s. 805-811]. In Schelle, K. &
Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň:
Aleš Čeněk.
Kašný, J. (2017). Náboženské společnosti. [Heslo ve slovníku, s. 785-790]. „Řehole.“ In
Schelle, K. & Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš.
Plzeň: Aleš Čeněk.
Recenze
Šály, M. Mezi duchem a uchopitelností: Dynamika života církve v Novém zákoně a meze
jejího uplatnění v historii. 2016. Studia theologica, 19(4), 323-325.
Menke, M. Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného
kanonického práva. 2015. Studia theologica, 19(4), 329-331.
prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Kraus, Jiří – jk (2017): několik hesel ve Slovníku žurnalistiky, eds. Jan Halada, Barbora
Osvaldová, Karolinum. ISBN 9788024637525.
Mgr. Daniela Lenčéš Chalániová, Ph.D.
Zvané přednášky
Seeing is Believing? Images of Refugees in the Czech Media Discourse and Risk-related
Societal Transformation, Sociologický seminář, 9. 3. 2017, Sociologický ústav AV ČR.
European Union at a Crossroads. Professors in the Pub, 7. 12., Anglo-americká vysoká škola,
Praha.
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The political order of the European Union: democracy, legitimacy, and the member states of
the V4. Reforming the EU - Central European Perspectives workshop, Hungarian Europe
Society, CEU, Budapešť, 18. 3. 2017.

Ing. David Lipka, Ph.D.
Zvané přednášky
Politická akadémia, Trenčín 2017
Ekonomická olympiáda pro středoškoláky, Praha 2017
Ph.D. program in Institutions, Economics, and Law, Turin, board member
Členství v redakční radě
New Perspectives (Institute of International Relations, Prague)

Pelin Ayan Musil, Ph.D.
Konfereční příspěvek
The Turkish Political Parties and the Army. International Conference on Contrasted
Revolutions in Egypt and Turkey: The Role of the Armed Forces. 8. - 9. 6. 2017, Orientální
ústav AV ČR, Praha.
Organizace odborné akce
Czech National Elections: An Analysis of the Results. Vedení panelové diskuse. 8. 11. 2017,
Anglo-americká vysoká škola, Praha.

Tony Ozuna, M.A.
Články online v časopise Jazz in Europe
“Jochen Rueckert Quartet—The Charm Offensive Tour,” Jazz in Europe, January 8, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/01/jochen-rueckert-quartet-the-charm-offensive-tour/
“Dinosaur—Chamber Jazz From Another World,” Jazz in Europe, January 18, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/01/dinosaur-chamber-jazz-from-another-world/
“Grammy Nominated Ben Wendel—Jazz Torn Between Two Coasts: Brooklyn & La La
Land, Jazz in Europe, Feb. 8, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/02/grammy-nominated-ben-wendel-jazz-tornbetween-two-coasts-brooklyn-la-la-land/
“Zhenya Strigalev’s Never Group on its Seemingly Never-Ending Tour,” Jazz in Europe, Feb.
20, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/02/zhenya-strigalevs-never-group-on-its-seeminglynever-ending-tour/
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“The Alex Skolnick Trio—Europe Unbound Tour Presented by Guitar Magazine,” Jazz in
Europe, March 1, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/03/the-alex-skolnick-trio-europe-unbound-tourpresented-by-guitar-magazine-in-march/
“Hazmat Modine—A Weird American Post-Modern Blues World Music Fusion Experience,”
Jazz in Europe, March 8, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/03/hazmat-modine-a-weird-american-post-modernblues-world-music-fusion-experience/
“Logan Richardson—On Blue Note,” Jazz in Europe, March 15, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/03/logan-richardson-on-blue-note-late-march-eu-tourdates/
“Oran Etkin Trio at Mladi Ladi Jazz Festival, Prague, Czech Republic,” Jazz in Europe, April
2, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/04/april-6-thursday-oran-etkin-trio-at-jazz-dockmladi-ladi-jazz-festival-prague-czech-republic/
“Master Musicians of Joujouka Led by Bachir Attar,” Jazz in Europe, March 31, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/03/master-musicians-of-joujouka-led-by-bachir-attareuropean-tour-april-2017/
“David Helbock Trio—Tapping Into Austrian Soul Jazz,” Jazz in Europe, April 10, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/04/david-helbock-trio-tapping-into-austrian-soul-jazzreview-tour-dates/
“Honoring Abbey Lincoln—A Woman of Love & Protest,” Jazz in Europe, April 21, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/04/honoring-abbey-lincoln-a-woman-of-love-protest/
“Avishai Cohen (The Trumpter) Best With Fine Wine,” Jazz in Europe, April 24, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/04/avishai-cohen-the-trumpeter-best-with-fine-winetour-dates/
“Hard to Categorize The Necks,” Jazz in Europe, May 5, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/05/hard-to-categorize-the-necks-eu-tour-dates-forearly-may-2017/
“Carla Bley, Steve Swallow & Andy Shepard,” Jazz in Europe, May 12, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/05/jazz-soul-mates-carla-bley-steve-swallow-as-twoplus-one-with-andy-sheppard-eu-may-tour-dates/
“The Donny McCaslin Group Honor David Bowie,” Jazz in Europe, May 17, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/05/the-donny-mccaslin-group-on-the-summerfestival-circuit-to-honour-david-bowie/
“Jazz @ Prague Proms 2017,” Jazz in Europe, May 30, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/05/jazz-prague-proms-2017/
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“Bohemia Jazz Fest 2017,” Jazz in Europe, June 18, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/06/bohemia-jazz-fest-july-10-18th-2017/
“Maciej Fortuna Trio Live Review: A Trumpter Plus at Bohemia Jazz Fest,” Jazz in Europe,
July 17, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/07/maciej-fortuna-trio-live-review-july-11th-2017-atrumpeter-plus/
“Garth Knox & The Saltarello Trip Plays…” Jazz in Europe, August 22, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/08/garth-knox-the-saltarello-trio-plays/
“Sex & Free Jazz,” Jazz in Europe, September 13, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/09/sex-free-jazz-sex-mob-on-tour-in-london-europe2017/
“A Little Jazz Festival that Greets the World,” Jazz in Europe, September 25, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/09/a-little-jazz-festival-that-greets-the-world-oct-1014th-2017/
“Jason Moran—Celebrating Thelonious Monk,” Jazz in Europe, October 12, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/10/jason-moran-celebrating-the-jazz-artistethelonious-monk-euro-octnov-tour-dates/
“Moses Sumney—Should Keep On Moanin,” Jazz in Europe, November 1, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/11/moses-sumney-should-keep-on-moanin-nov-eurotour-dates/
“Has Freedom Lost It’s Ground in Prague,” New Presence, November 17, 2017
http://www.pritomnost.cz/en/society/2559-has-freedom-lost-its-ground-in-prague
“International Solo Jazz Piano Recitals at the Antonin Dvorak Museum in Prague,” Jazz in
Europe, November 23, 2017
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2017/11/international-solo-jazz-piano-recitals-at-theantonin-dvorak-museum-in-prague/

Pietro Podda, Ph.D.
Příspěvky ve sbornících
Podda, P. A. (2017). Rethinking the pervasiveness of corruption in Western Countries. In P.
Bolcha (ed.), ANTIcorruption & fraud: DETECTION & MEASUREMENT: International
conference, Anglo-American University, April 7, 2017. 65-83.
http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/ANTIcorruptionfraud-Conference-Proceedings-2017.pdf

Podda, P. A., Muir, D. (2017). Challenges in Acquisition Accounting: Identifying Control and
Controllers is Tricky. International Days of Statistics and Economics: Conference
Proceedings, September 14–16, 2017, Prague.1233-1244.
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Podda, P. A. (2017). Some aspects related to the nature, recognition and measurement of
virtual assets: Be aware of the possibility of controlling these assets. In I. Jindřichovská, D.
Kubíčková (eds.), IFRS: Global rules & local use: Proceedings of the 5th International
scientific conference. Anglo-americká vysoká škola, Praha, 20. října 2017.
prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
Zvané přednášky
Forgotten "enemy" Josef Josten and Radio Free Europe. Open Society Archives/Central
European University, Budapešť, 30. květen 2017.
Rewriting History? - The Legacy of Historical Nationalism in Central Europe. Centre for
European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok, Thajsko, 11. října 2017.
Konfereční příspěvek
The Reopening of the U. S. Embassy in Prague in the Turbulent Post War Months in 1945.
Forum for the Advanced Study of the United States: War in American history, memory and
culture. University of Bialystok, Poland, June 23-25, 2017.
Výzkumný grant
International Visegrad Fund Scholarship for research in the Open Society Archives at CEU,
Budapest
Recenze pro odborné časopisy
CEJISS (Central European Journal of International and Security Studies)
Český časopis historický (Academy of Sciences of CR)
Členka oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy na FF ZČU
Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy
Mgr. Katarína Stehlíková, Ph.D.
Kapitola v knize
Hladká, M., Hyánek, V., Ronovská, K., Stehlíková, K. (2017). Research on Giving in Czech
Republic. In B. Hoolwerf, T. Schuyt, Giving in Europe. The state of research on household
donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in
Europe. Amsterdam: An ERNOP publication. 68-81.

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Zvané přednášky
Risk, Uncertainty, and Entrepreneurship. SRH Hochschule Berlin. Berlín, 30. – 31. 5. 2017.
Obchod jako východisko z nouze. Misesova akademie Liberálního institutu. Český Šternberk,
1. 9. 2017.
Ekonomky to dělají s modelama (a rakušani taky). Misesův seminář Liberálního institutu.
Český Šternberk, 2. 9. 2017.
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Kdo si hraje, nezlobí (a ještě se něco naučí). Seminář k Ekonomické olympiádě. Praha, 24.
11. 2017.
Vystoupení na konferenci
Institucionální akreditace a kvalita. Konference Bibliotheca Academica. Brno, 24. 10. 2017.
Recenze pro odborné časopisy
Synthese (Springer)
Redaktorská činnost
Trade-off, časopis pro českou a slovenskou konkurenceschopnost – šéfredaktor

Mark Wiedorn, MBA
Zvaná přednáška
Managing Virtual Teams. American Chamber of Commerce. Praha, květen 2017.
Umělecká produkce
Výstava fotografií „Gypsy Soul“ v rámci festivalu Khamoro, Praha, červen 2017
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Externisté, kteří nemají jinou afiliaci a externisté, kteří mají své hlavní pracoviště mimo
AAVŠ, ale vykázané aktivity souvisejí s akreditovanými programy AAVŠ

Ekaterina Ananyeva, M.A.
Články
Ananyeva, E. (2017). Caught by Surprise: Chinese Challenge for Russia in Central Asia.
Rising Powers in Global Governance Project, 26. 09. 2017.
http://risingpowersproject.com/caught-by-surprise-chinese-challenge-for-russia-in-centralasia/
Ananyeva, E. (2017). Russia in the SCO: How and Why the Attitude Changed Over Time.
Rising Powers in Global Governance Project, 23. 08. 2017.
http://risingpowersproject.com/russia-sco-attitude-changed-time/
Výzkumné granty
OEAD grant pro výzkumný pobyt na University of Vienna, říjen 2017.
Karolina Dolanská, Ph.D.
Umělecká produkce
The Wondrous Heads. Exhibition of recent paintings by Richard Willenbrink, who is a faculty
member of AAU's Visual Art Studies program. June 2017.
Alena Foustková, M.F.A.
Výstavy a umělecká produkce
Donumenta Regensburg, Germany / Artist in residence. International project + site specific
realization.
Objects in a permanent exhibition States of mind / Beyond the image.
Galerie NTK, Praha, Strach z neznámého / Fear of the Unknown, 2. 2. - 31. 3. 2017

Pamir Halimzai Sahill, M.A.
Články
Sahill, P. H. (2017). The Terror Speaks: Inside Inside Pakistan's Terrorism Discourse and
National Action Plan. Studies in Conflict & Terrorism, 41(4), 319-337. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/1057610X.2017.1284448
Sahill, P. H. (2017). Charlie Hebdo Attack: an Analysis of Consequences and the Role of
Political Islam in the EU. Jan Masaryk Review of International Studies, 1(1), 6-22.
http://smsjm.vse.cz/english/wp-content/uploads/2015/02/RMSJM_2017_1.pdf
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Výzkumný grant
2016-2017. IGA VŠE, projekt č. F2/9/2016. Crises in MENA and Southwest Asia:
Democratisation, Militancy and Security.
Ocenění
Dvě zvláštní ceny VŠE za článek:
Sahill, P. H. (2017). Charlie Hebdo Attack: an Analysis of Consequences and the Role of
Political Islam in the EU. Jan Masaryk Review of International Studies, 1(1), 6-22.
http://smsjm.vse.cz/english/wp-content/uploads/2015/02/RMSJM_2017_1.pdf
prof. Ondřej Pilný, Ph.D.
Článek
Pilný, O. (2017). ‘Fun, disturbing and ultimately forgettable’? Notes on the Royal Court
Theatre Production of Martin McDonagh’s Hangmen. Hungarian Journal of English and
American Studies, 23(1), 121-126.
Organizace odborné akce
The 4th International Graduate Students Conference in Irish Studies: Influences, Intersections,
Interactions. 8. – 9. září 2017, FF UK, Praha.
Konfereční příspěvek
Pilný, O. (2017). The Grotesque in the Plays of Mark O’Rowe and Enda Walsh. The Irish
Carnivalesque: Vienna Irish Studies and Cultural Theories Summer School, Universität Wien,
July 2017.
Výzkumné granty
- 2017-2021, Progres P02: Literature and Performativity. MŠMT ČR / UK. Člen
programové rady a výzkumník.
- 2017-2018, Grant of the Department of Foreign Affairs and Trade. Ireland for the
development of Irish Studies at Charles University. Vedoucí projektu.
- 2016-2019, Grant of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht
Affairs, Ireland for the development of the teaching of the Irish language at Charles
University and Palacký University, Olomouc. Vedoucí projektu.
Vystoupení v médiích
Účast v pořadech o irské literatuře a kultuře, česko-irských kulturních vztazích a o Keltech
vysílaných stanicemi Český rozhlas 3 – Vltava (2017)
Členství v redakčních radách
Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture (FF UK), spolueditor a výkonný
redaktor
Irish University Review (Edinburgh University Press) – člen řídící rady
Review of Irish Studies in Europe (University of Aberdeen) – člen akademické rady
Études Irlandaises (Presses universitaires de Rennes) – člen akademické rady
Hradec Králové Journal of Anglophone Studies (Univerzita Hradec Králové) – člen
akademiccké rady
The Parish Review. Journal of the International Flann O’Brien Society (University of
Vienna) – člen akademické rady
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Irish Studies in Europe. Ediční řada monografií European Federation of Associations and
Centres for Irish Studies – člen akademické rady
Bibliografie International Association for the Study of Irish Literatures – bibliograf pro ČR
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., L.L.M., MBA
Články
MacGregor Pelikánová, R. (2017). European myriad of approaches to parasitic commercial
practices. Oeconomia Copernicana, 8(2), 167-180. doi: 10.24136/oc.v8i2.11
MacGregor Pelikánová, R., Císařová, J., Beneš, M. (2017). The misleading perception of the
purpose of the protection against misleading advertising by the EU law and its impact on the
Czech Republic. Lawyer Quarterly 7(3), 145-161.
MacGregor Pelikánová, R., Beneš, M. (2017). Does the Full Harmonization of the
Consumers´Protection Against Unfair Commercial Practices Via UCPD Fit in Europe 2020?
Czech Yearbook of International Law - CYIL, 2017(8), 223-231.
Příspěvky ve sbornících
Cvik, E. D., MacGregor Pelikánová, R. (2017). The Transposition of the Mortgage Credit
Directive and the Czech Perception of its Impacts. 184-194. In S. Kapounek, V. Krutilova
(eds.), The Annual International Conference on Enterprise and Competitive Environment.
Mendelova univerzita v Brně, 9. – 10. 3. 2017.
Jánošíková, P., MacGregor Pelikánová, R. (2017). The Heterogeneous Diversity of the Real
Estate Transfer Tax in the EU. In K. Jajuga, L. T. Orlowski, K. Staehr (eds.), Contemporary
trends and challenges in finance. 2nd Wroclaw International Conference in Finance,
Wroclaw University of Economia, Wroclaw, September 27-28, 2016. Book Series: Springer
Proceedings in Business and Economics. 247-255.
Cvik, E. D., MacGregor Pelikánová, R., & Hes, A. (2017). The impact of recodification on
the squeeze-out in a comparative perspective. In P. Jedlička, P. Marešová, I. Soukal (eds.),
Hradec Economic Days: 15th International Scientific Conference, Hradec Králové, 31. 1 – 1.
2. 2017. Vol 7(1). 127-136.

Gabriele Meissner, MBA
Příspěvek ve sborníku
Meissner, G. (2017). Corruption, fraud, lobbyism, and privatization of war in early
globalization: The case of the British East India Company and its impact on current corporate
culture and governance. In I. Jindřichovská, D. Kubíčková (eds.), IFRS: Global rules & local
use: Proceedings of the 5th International scientific conference. Anglo-americká vysoká škola,
Praha, 20. října 2017.
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Ing. Alex Moucha, Ph.D.
Certifikát & výcvik
CISCO CCNA Wireless 200-355 Certified - 18/08/2017

Charles Lamento, J.D.
Konfereční příspěvky
Lamento, Ch. (2017). Human Trafficking & The Eco-Fashion Movement. WearMe Fashion,
Prague, October 14, 2017.
Lamento, Ch. (2017). Corruption Prevention Tactics & Best Practices. UNITAR & Geneva
institute of Leadership and Public Policy, Geneva, Switzerland, May 19, 2017.
Lamento, Ch. (2017). Human Trafficking, Mafia and Gang Criminality. Oslo, Norway,
January 27, 2017, The Marita Foundation (Maritastiftelsen).
Mgr. Gabriela Ozel Volfová
Konfereční příspěvek
Ozel Volfová, G. (2017). Diffusion of Democracy in Turkey: Analysis of AKP’s Discourses of
Conservative and Advanced Democracy. BISA 42nd Annual Conference, Brighton, UK, 14. 16. 6. 2017.
Vystoupení v médiích
ČT24, pořad Horizont, Turecké referendum o změnách ústavy, 17. 4. 2017
ČRo Plus, pořad Radiofórum, referendum v Turecku, 18. 4. 2017

Janusz Salamon, Ph.D.
Články
Salamon, J. (2017). Agatheology and the Naturalisation of the Discourse on Evil.
International Journal for Philosophy and Theology, 4, 74-92.
Salamon, J. (2017). In Defence of Agatheism: Clarifying the Good-Centred Interpretation of
Religious Pluralism. European Journal for Philosophy of Religion¸ 3, 115-138.
Členství v redakčních radách
- European Journal for Philosophy of Religion (University of Innsbruck), vedoucí redaktor
- Journal of East-West Thought (California State Polytechnic University, USA), člen
redakční rady
- Philosophy of Religon: Analytic Researches (Russian Academy of Sciences), člen redakční
rady
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Kristina Soukupová, Ph.D.
Vystoupení v médiích
Rozhovor, 8. 3. 2017. Hospodářské noviny ‘Kariéra & vzdělávání’
Marina Swoboda, Ph.D.
Konfereční příspěveky
Dimitrii Tuptalo, Archbishop of Rostov: His Educational Initiatives and School Dramas.
Conference of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, November 9-12,
2017, Chicago.

Ted Turnau, Ph.D., M.Div.
Recenze
The Benedict Option, by Rod Dreher. Foundations 73 (Autumn 2017).
http://www.affinity.org.uk/foundations-issues/issue-73-book-review-4
Členství v redakční radě
Associate editor of Foundations: an International Journal of Evangelical Theology
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9.

Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných
činností

Vnitřní hodnocení kvality
AAVŠ v roce 2017 intenzivně pracovala na zvyšování kvality vyučujících jednak jejich
výběrem a jednak i jejich vedením (semináře, systém hodnocení výuky  tzv. peer reviews
výuky, hodnocení sylabů vedoucími kateder a vyhodnocování studentského 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
příslušného studijního programu.
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 oborů za pomoci oddělení Institutional Research
Office, které zpracovává zejména kvantitativní analýzy o činnosti školy. Získaná hodnocení
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 působení vyučujícího 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.
V roce 2017 opět intenzivně pracoval výbor Learning Outcomes and Assessment Committee,
který se zabývá analýzou, metodikou a měřením výsledků učení. V roce 2017 se zaměřoval
zejména na výsledky v oblasti komunikace.

Vnější hodnocení kvality
V průběhu roku 2017 byla AAVŠ i nadále v intenzivním kontaktu s představiteli
(konzultanty) americké agentury WASC Senior College and University Commission
(WSCUC) ), 985 Atlantic Avenue, Suite 100, Alameda, CA 94501, 510.748.9001.
Ve sledovaném roce School of Business Administration (součást AAVŠ) nadále testovala
v pilotním projektu činnost Advisory Board jakožto odborného poradního orgánu.
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10. Národní a mezinárodní excelence vysoké školy

Akademická pracovnice AAVŠ Pelin Ayan Musil, Ph.D. obdržela v roce 2017 prestižní
juniorský grant GA ČR na roky 2018-2019 (Téma projektu: Pochopení transformace
islámských stran: poznatky z Turecka).
Na konci roku 2017 AAVŠ rovněž získala afiliaci s CFA Institute Scholarship for Students.
Jednou z výhod této afiliace je možnost stipendii pro studenty magisterského programu
Business and Law in International Markets.
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11. Třetí role vysoké školy
Působení v oblasti přenosu poznatků do praxe
(např. centra pro přenos poznatků a technologií, inkubátory, spin-off)
V této oblasti AAVŠ nebyla aktivní, kromě činnosti Centra aplikovaného výzkumu popsané
výše.
Působení v regionu spolupráce s regionálními samosprávami a významnými institucemi
v regionu (např. na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu, řešení environmentálních
a sociálních problémů)

AAVŠ v této oblasti v roce 2017 nebyla aktivní.

Nadregionální působení AAVŠ
Viz kapitola 7. (Internacionalizace)

Na základě rozhodnutí správní rady AAVŠ, z.ú., předkládá jako statutární orgán AAVŠ

Ing. Petr Jan Pajas, rektor
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