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Slavnostní imatrikulace studentù 1. roèníkù v Betlémské kapli 2.10. 2013
Foto: Jiøí Ryszawy 

Vážení a milí studenti, absolventi a kolegové,

znovu nastal pravý èas na další èíslo Zpravodaje.  
Jméno MÚVS  a nabídka akreditovaných studijních programù 
se stále více dostávají do povìdomí veøejnosti. Váš zájem           
o studium a dìní na Masarykovì ústavu vyšších studií trvá, 
svìdèí o tom nejen zájem o studium, ale i Vaše pøíznivé ohlasy 
a novì navázaná partnerství, o kterých Vás budeme mj. také 
informovat. Jsme za to rádi a vìøíme, že nám pøízeò zachováte 
i v blížícím se roce 2014. 

Za kolektiv MÚVS
Mgr. Magda Burgerová

Slavnostní promoce absolventù 
a imatrikulace 1. roèníkù MÚVS

Ve dnech 30. záøí a 2. øíjna se v Betlémské kapli 
uskuteènily slavnostní promoce absolventù a imatrikulace 
studentù prvních roèníkù MÚVS. 

Letošní promoce byly unikátní pøedevším tím, že 
promovali úplnì první absolventi nových ekonomicko-
manažerských  bakaláøských oborù Personální management  
v prùmyslových podnicích a Øízení a ekonomika 
prùmyslového podniku a pedagogického studijního oboru 
Uèitelství praktického vyuèování a odborného výcviku. 

Dále promovali absolventi tradièního oboru Uèitelství 
odborných pøedmìtù a navazujících magisterských oborù 
Podnikání a management v prùmyslu, Projektové øízení 
inovací v prùmyslu a Øízení regionálních projektù. 

Student MÚVS získal cenu Hlávkovy nadace
Ing. Michael Pascal Veèeø, úspìšný absolvent 

programu Øízení rozvojových projektù, oboru Øízení 
regionálních projektù, získal cenu Hlávkovy nadace za 
diplomovou práci s názvem Modernizace veøejné správy v ÈR. 
Práce byla ocenìna také pochvalou øeditele. 

Michael Pascal Veèeø se ve své diplomové práci 
zabýval dùsledky modernizace veøejné správy. Cílem práce 
bylo analyzovat souèasný stav, ale také zachytit nejnovìjší 
milníky v neustále probíhajícím procesu modernizace               
a popsat zda plní svá oèekávání. Kromì toho, že se ve výsledku 
povedlo získat a zanalyzovat potøebná data, byl definován 
souèasný stav a identifikovány nejvìtší nedostatky. Na základì 
tìchto analýz byla nastínìna doporuèení na jejich nápravu. 
Zjištìné výsledky jsou využitelné v praxi i ve vìdecko-
výzkumných projektech, které øeší problematiku veøejné 
správy v ÈR.

CSR Ambassadors
Spoleèenská odpovìdnost firmy (CSR) je v zájmu 

podniku samotného. Pøestože s sebou nese i jistou èasovou 
nároènost a notnou dávku osobního nasazení, pøináší také 
hodnoty jen stìží vyèíslitelné. A� už jde o spokojenost 
pracovníkù èi podporu dobrého jména organizace. 

Poèátkem letošního akademického roku navázal 
MÚVS spolupráci se sdružením Business Leaders Forum (BLF). 
BLF pomáhá organizacím pøípravou svých projektù  naplòovat 
principy CSR. BLF je zároveò souèástí mezinárodních 
organizací International Business Leaders Forum a CSR 
Europe. Mj. je aktivním spolutvùrcem právì vznikajícího 
Národního akèního plánu spoleèenské odpovìdnosti. 

V rámci spolupráce se studenti zapojili do projektu 
CSR Ambassadors III. Tento projekt umožòuje studentùm 
podílet se na inovování èi vytváøení CSR strategie velkých 
spoleèností   a propojuje již získané teoretické znalosti s praxí. 

Studenti MÚVS v souèasné pracují na projektu Èeské 
spoøitelny „Jak finanènì vzdìlávat ty, kteøí se finanènì 
vzdìlávat nechtìjí.“ Výzkum poøádaný Èeskou spoøitelnou 
pøinesl zjištìní, že dospìlí už nemají pøíliš zájem se vzdìlávat. 
Tento nezájem je ještì patrnìjší u sociálnì slabých skupin 
obyvatel, které jsou zároveò nejrizikovìjší z pohledu možného 
pøedlužení. Úkolem studentù je vymyslet, jakým vhodným 
zpùsobem dostat finanèní vzdìlávání k tìmto skupinám, 
jakých kanálù využít a jak celý projekt pojmout. Studenti na 
projektu pracují pod vedením Ing. Miroslava Škváry, 
odborného garanta a lektora semináøù zamìøených na 
finanèní gramotnost a autora publikace Finanèní gramotnost 
(2011).
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Ve spolupráci s firmou Video-office s.r.o. vyhlásil 
MÚVS soutìž pro studenty o úèast na projektu a zároveò 
možnost získání dlouhodobé stáže. Studenti si mohou vybrat 
ze dvou témat:

I. Využití aplikací MS Word, Excel, PowerPoint  
II. Využití cloudových služeb

Úkolem soutìžících bude pøedstavit svùj projektový 
zámìr - elektronický kurz, který budou prezentovat pøed 
hodnotící komisí. Cílem je pøedstavit koncepci E-kurzu se 
zamìøením na to, jak studenti využívají (mìli by využívat) 
jednotlivé aplikace ke studiu. Cílem je ukázat, jaké jsou 
možnosti a pøednosti tìchto aplikací a jejich využitelnost pro 
studijní úèely.

Pøihlásit se do soutìže mohou studenti bakaláøských, 
navazujících magisterských i doktorských programù 
Masarykova ústavu vyšších studií. Uzávìrka je   29. listopadu 
2013. Pøihlášky mohou studenti posílat na adresu 
magda.burgerova@muvs.cvut.cz. Pøihláška musí obsahovat: 
pøíjmení, jméno, studijní program, studijní obor, roèník 
studia, èíslo vybraného tématu, projektový zámìr.

Prezentace projektových zámìrù (v délce max. 15 
minut) se budou konat v upøesnìném termínu, který studenti 
obdrží v osobní pozvánce. Odborná komise vybere                    
z prezentovaných projektových zámìrù nejlepší studentky            
a studenty, kteøí se budou samostatnì podílet na realizaci 
projektu pod odborným dohledem garanta. Projektový tým 
bude mít k dispozici nástroj na tvorbu E-kurzu, LMS iTrivio.

Firma Video-office s.r.o. je odborným garantem 
projektu. Od èervence 2013 je rovnìž partnerem MÚVS.                 
V rámci partnerské smlouvy poskytuje studentùm                           
a zamìstnancùm MÚVS možnost využití E-learningových 
výukových kurzù pro aplikace MS Office – Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook (2007 a 2010). Díky názorným 
instruktážním videím a odstupòované obtížnosti mohou 
programy vyžívat jak úplní zaèáteèníci, tak pokroèilí uživatelé. 
Praktické postupy mohou být zároveò inspirací pro uèitele jak 
pomocí testù ovìøovat nabyté vìdomosti.

E-learningové kurzy i soutìž pro studenty 

Zpravodaj MÚVS

V èervnu letošního roku navázal MÚVS spolupráci       
s Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad 
Váhom. V rámci spolupráce chystají obì strany realizaci 
spoleèných výzkumných projektù, poøádání vìdeckých, 
pedagogických a spoleèenských akcí. Zároveò pøipravují 
spolupráci v oblasti mobility studentù a pedagogù a také          
v oblasti publikaèní èinnosti. 

MÚVS navázal spolupráci s Dubnickým 
technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom

MÚVS pøistoupil k využití systémù Theses    
a Odevzdej

V souladu s metodickým pokynem ÈVUT è. 1/2009     
O dodržování etických principù pøi pøípravì vysokoškolských 
závìreèných prací, pøistoupil k MÚVS k aktivní kontrole 
vysokoškolských kvalifikaèních prací studentù pro-
støednictvím systémù Theses a Odevzdej, ve spolupráci            
s brnìnskou Masarykovou univerzitou.

V souèasné dobì systém Theses slouží více než 
ètyøiceti vysokým školám a univerzitám (nejen v ÈR) jako 
mezinárodní registr závìreèných vysokoškolských prací, ale     
i jako úložištì tìchto prací pro vyhledávání plagiátù. 
Veøejnosti jsou zpøístupnìny záznamy, tj. metadata                  
o vysokoškolských pracích a vyhledávání mezi nimi, plné texty 
prací  j sou zpø ístupnìny pouze autent izovaným 
zamìstnancùm MÚVS. Systém nabízí i další služby, funkce       
a aplikace a je dále rozvíjen podle aktuálních potøeb.

Pro správu seminárních prací a pro komunikaci mezi 
studenty a vyuèujícími slouží systém Odevzdej.  
Prostøednictvím elektronických složek, tzv. „odevzdáváren“ 
ukládají studenti své seminární práce a vyuèující jim 
prostøednictvím tìchto „odevzdáváren“ pøedávají svá 
hodnocení a komentáøe. 

Z naøízení øeditele MÚVS ÈVUT v Praze budou 
všechny závìreèné práce podrobeny kontrole od zahájení 
akademické roku 2013/14. Vyhláška øeditele o zavedení 
aktivní kontroly vysokoškolských kvalifikaèních prací studentù 
s cílem odhalování plagiátorství è. 5/2013 nabyla úèinnosti 
dne 23.9. 2013. 
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Setkání klubu MBA 2011

Zpravodaj MÚVS

Úspìšné ukonèení jazykového projektu pro 
pedagogy

Pøedáváním certifikátù o složení jazykových zkoušek 
nebo o získání odborné kvalifikace k výuce angliètiny byl v záøí 
úspìšnì zakonèen tøíletý projekt pro pražské uèitele s názvem 
Jazykový rozvoj pedagogických pracovníkù na území hlavního 
mìsta Prahy - JARO II. Projekt realizovala Katedra jazykové 
výuky Jaspex ve spolupráci s Magistrátem hl. mìsta Prahy         
a s finanèní podporou z prostøedkù ESF a rozpoètu Magistrátu 
hl. mìsta Prahy.

V období 2010 - 2013 byly ve spolupráci s Odborem 
školství MHMP v rámci celoživotního vzdìlávání realizovány 
jazykové kurzy angliètiny, nìmèiny a francouzštiny pro pražské 
uèitele ze základních, støedních i vyšších odborných škol, 
metodické kurzy specializované na didaktiku jazyka                            
a rozšiøující studium angliètiny vedoucí k získání odborné 
kvalifikace pro výuku anglického jazyka. Mezi klíèové faktory 
projektu patøilo nejen zvýšení jazykových znalostí                             
a dovedností pedagogických pracovníkù a jejich 
kvalifikovanosti, ale také snaha podpoøit jejich sebevìdomí, 
motivaci a zvednout prestiž uèitelského povolání. 

Projekt celkovì potvrdil, že uèitelé si uvìdomují 
dùležitost dalšího vzdìlávání a projevují o nì zájem. 
Koncepèní a ucelená nabídka, jakou jazykový projekt JARO II 
pøinesl více než šesti stùm uèitelù, tak mnohdy úspìšnì 
nahradila náhodnou a nepromyšlenou volbu individuálních 
vzdìlávacích akcí. Øada úèastníkù totiž pøiznala, že sama pøíliš 
systematicky vlastní rozvoj neplánuje. 

Slavnostní pøedávání certifikátù ve velké zasedací síni Magistrátu hl. 
mìsta Prahy 
Foto: Jiøí Ryszawy

Jedním z výstupù projektu je Sborník pøíkladù dobré 
praxe uèitelù základních a støedních škol. Sborník pøedstavuje 
nápady a tipy pro výuku žákù a studentù prvního, druhého         
a tøetího stupnì na rùzných typech škol a na rùzných 
jazykových úrovních. Autory metodických listù jsou sami 
uèitelé zapojení do projektu JAROII. Hry, soutìže, simulace 
situací z praktického života vznikly s cílem doplnit a oživit 
jazykové vyuèování netradièními aktivitami a zvýšit tak 
motivaci studentù. 

Dny otevøených dveøí MÚVS
11.12.2013 se uskuteèní Dny otevøených dveøí 

MÚVS. I v letošním roce budou probíhat na dvou místech 
souèasnì:

Pro bakaláøský studijní program Ekonomika                    
a management bude uspoøádána prezentace v Národní 
technické knihovnì v Ballingovì sále, na adrese Technická 
6/2710, Praha 6. Prezentace zaène v 15.30 hod. a budou 
pøedstaveny studijní obory Personální management                    
v prùmyslových podnicích a Øízení a ekonomika 
prùmyslového podniku. Po ukonèení prezentace bude 
následovat prostor pro dotazy.   

Zájemcùm o navazující magisterské studium, 
doktorské studium a jazykovou výuku budou informace 
poskytovat zamìstnanci v sídle MÚVS na adrese Kolejní 
2637/2a, Praha 6, od 14.00 do 18.00 hod.

Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce na webových stránkách 
MÚVS  www.muvs.cvut.cz v Novinkách a v sekci Uchazeèi.

11.12. 2013

Dny otevøených dveøí MÚVS

www.muvs.cvut.cz
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