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Vážení a milí absolventi, studenti, kolegové,
konec roku je tu a s ním i ona ošidná tøináctka roku  
nadcházejícího. My Vám však pøejeme, aby byl pro vás rok 
2013 š�astný a plný osobních i pracovních úspìchù. Souèasnì 
se tìšíme na další spoleènou spolupráci!

Kolektiv MÚVS.

Promoce absolventù 15.11. 2012

Dne 15.11. 2012 se v Betlémské kapli uskuteènily 
slavnostní promoce absolventù Masarykova ústavu vyšších 
studií. Letošní promoce byly unikátní tím, že diplomy obdrželi 
také první absolventi novì otevøených navazujících 
magisterských oborù Projektové øízení inovací       v podniku 
a Øízení regionálních projektù. Ètyøi studenti obdrželi 
pochvalu øeditele MÚVS za vzornì zpracovanou diplomovou 
práci: 
lIng. Jaroslav Vorlíèek se ve své práci Ocenìní podniku Letištì 
Praha, a.s. zabýval odhadem hodnoty podniku z pozice 
externího analytika - akcionáøe i vìøitele.
lNároèné, ale aktuální téma zvolila Ing. Gabriela Janeèková   
v diplomové práci Riadenie nakladov v podniku Apel zvolen, 
s.r.o. , kdy vytvoøila funkèní model øízení nákladù                      
v prùmyslovém podniku, který lze zdárnì realizovat v praxi. 
lIng. Jan Hron obdržel ocenìní za diplomovou práci Prùzkum 
možností inovace produktu Kreditní karta Cetelem, 
spoleènosti Cetelem a.s., kde detailnì analyzuje konkurenèní 
prostøedí a na základì analýz doporuèuje možné inovace 
produktu.  
lPrakticky využitelný podnikatelský plán zpracoval Ing. Petr 
Paseka v diplomové práci Podnikatelský zámìr – PartyUp.

Promoce MÚVS 15.11. 2012 v Betlémské kapli
Foto: AGN

Pozvání pøednášet pro MÚVS ÈVUT v Praze v rámci 
Cyklu pøednášek s osobností pøijal Ing. Andrej Babiš, 
generální øeditel spoleènosti Agrofert holding a.s. Spoleènì    
s ním pozvání pøijali Ing. Petr Cingr generální øeditel 
Lovochemie, a.s.,  Ing. Zbynìk Prùša generální øeditel Deza, 
a.s. a Ing. Daniel Rubeš personální øeditel AGROFERT 
HOLDING, a.s.

Pøednášky na téma Èeský inženýr – ohrožený druh se 
zúèastnili nejen studenti a absolventi MÚVS, ale                        
i zamìstnanci a studenti dalších fakult ÈVUT.  

Ing. Petr Cingr a Ing. Zbynìk Prùša prezentovali dané 
téma z pohledu generálních øeditelù velkých chemièek. 
Personální øeditel Agrofert Holding Ing. Daniel Rubeš zase 
poukázal na vývoj poètu absolventù vysokých škol v ÈR, 
zvyšující se poèty vysokoškolákù a klesající úroveò vzdìlání.  
Za nedostatek technicky vzdìlaných vysokoškolákù dle nich 
nese hlavní podíl viny Ministerstvo školství a Ministerstvo 
práce a sociálních vìcí. Vzor vidí ve švýcarském modelu, kde 
je vzdìlávání regulováno dle potøeb praxe. 

Cyklus pøednášek s osobností

„Èeský inženýr - ohrožený druh“ 
Ing. Andrej Babiš na MÚVS ÈVUT v Praze

Skupina Agrofert se snaží podporovat mladé 
technické inženýry prostøednictvím spolupráce se školami. 
Každoroènì chystá plán spolupráce se školami, který 
zahrnuje volné pracovní pozice pro absolventy a stážisty, 
odborné exkurze, soutìže, pøednášky pro školy a úèast na 
veøejných akcích. Spíše než k praxi se v Agrofertu pøihlíží         
k technickým znalostem, komunikaèním schopnostem          
a jazykové vybavenosti absolventa. „Dùležitý je zdravý rozum 
a chu� pracovat“. Vlastní zamìstnance si spoleènost 
vychovává z øad absolventù. Pøíkladem je trainee program, 
kdy absovent VŠ nastupuje do pracovního pomìru na dobu 
urèitou 1 roku. V prùbìhu tohoto roku projde zamìstnanec 
zaškolovacím plánem s cílem poznat jednotlivé provozy          
a oddìlení firmy, tzv. „koleèko po firmì“. 

Pøednáška A. Babiše Èeský inženýr  - ohrožený druh 20.11. 2012
Foto: Jiøí Ryszawy

Mgr. Magda Burgerová 



 Následuje zapojení do tzv.„Akademie“, kdy prochází dalšími 
školeními. Po roce dojde k vyhodnocení a pracovní pomìr 
pokraèuje nebo je ukonèen.

V závìreèné diskusi odpovídal A. Babiš na øadu 
otázek studentù. Posluchaèe zajímala nejen otázka akvizic, 
ale i konkurenceschopnosti v potravináøství, èi pohled           
A. Babiše na zavádìní genderových kvót Evropskou unií.

V roce 1997 zafinancovala Citibanka první vìtší 
akvizici a následovaly další. Pro nìkteré podniky to byla 
záchrana, jiné museli zavøít. Nyní je Agrofert rozsáhlou 
spoleèností, držící se hlavnì chemie, zemìdìlství                    
a potravináøství. Dalšími segmenty jsou pozemní technika, 
obnovitelné zdroje a novì i lesnictví, tìžba a zpracování 
døeva. Chemie tvoøí valnou vìtšinu výdìlku, potravináøství
je naopak nejproblematiètìjším tržním segmentem. 
Významné nedostatky v konkurenceschopnosti jsou patrné 
zejména ve srovnání s Polskem. Na domácí pùdì jsou pak 
hrozbou dominantní obchodní øetìzce. 

S nìkterými pravidly zavádìnými Evropskou unií 
Andrej Babiš nesouhlasí, nicménì v obsazení žen do 
vedoucích pozic nevidí žádný problém. Spolupráci                    
s nìkterými ženami-manažerkami si naopak velmi chválí. 

Pøednáška A. Babiše Èeský inženýr  - ohrožený druh 20.11. 2012
Foto: Jiøí Ryszawy

V rámci Cyklu pøednášek s osobností je na poøadu 
dne setkání Ing. Vladimírem Pikorou, nejcitovanìjším 
analytikem v ÈR. Vladimír Pikora stojí v èele analytického 
týmu Next Finance, kde koordinuje pøípravy analýz a prognóz 
a vede sekci modelování makroekonomických indikátorù       
a modelování obchodování na devizových a penìžních trzích. 
Døíve pùsobil jako hlavní ekonom ve Volksbank na pozice 
hlavního ekonoma. 

Veøejnosti je znám jako autor mnoha odborných 
èlánkù. V médiích èasto vystupuje s manželkou Markétou 
Šichtaøovou. Aktivnì poukazují mj. na nedostatky dùchodové 
reformy. Spoleènì jsou autory knih Nahá pravda aneb Co 
nám neøekli o našich penìzích a budoucnosti a Všechno je 
jinak aneb Co nám neøekli o dùchodech, euru a budoucnosti. 

Setkání s V. Pikorou  je plánováno na 19.2. 2012.

Co chystáme pøíštì?

Mgr. Magda Burgerová

Ocenìní IGIP

Mezinárodní spoleènost pro inženýrskou 
pedagogiku IGIP  (International Society for Engineering 
Pedagogy) poøádá každoroènì mezinárodní sympozium,       
k tématice technického vzdìlávání, na kterém se støetávají 
odborníci z rùzných kontinentù a zemí.   V letošním roce byla 
uspoøádána konference ICL 2012, 26. – 28. 10. 2012 
(Interactive Collaborative Learning) v rakouském Villachu, na 
které bylo udìleno nìkolik ocenìní. Mezi ocenìnými 
nechybìla ani zástupkynì Èeské republiky, paní doc. PhDr. 
Dana Dobrovská, CSc., garantka studijního programu 
Specializace v pedagogice na Masarykovì ústavu vyšších 
studií. Paní docentka pùsobí ve spoleènosti IGIP jako 
prezidentka Mezinárodního monitorovacího výboru 
(International Monitoring Committee) a obdržela titul IGIP 
Senior Member za dlouholetou aktivní èinnost.

Interdisciplinární zamìøení konference umožnilo 
výmìnu informací o souèasných trendech ve výuce technikù,  
výsledcích výzkumù na dané téma i ukázek z praxe. MÚVS 
ÈVUT byl  zastoupen dvìma pøednáškami Ing. Bc. Pavla 
Andrese, PhD. a doc.PhDr.Dany  Dobrovské, CSc. na téma 
poèítaèové gramotnosti uèitelù a  psychologicko-etických 
aspektù elektronického podvádìní na vysoké škole. 
 Oba autoøi byli vyzváni k rozšíøení pøíspìvkù a jejich 
publikaci v  mezinárodním èasopise iJEP (International 
Journal for Engineering  Pedagogy).

Dále probìhla schùzka s pøedstaviteli moskevské 
technické automobilové university MADI. Pod záštitou této 
univerzity vznikne  anglicky psaná monografie o historii IGIP,    
s jejímž vydáním se poèítá  v  roce 2013.

Mezinárodní  spoleènost  pro inženýrskou 
pedagogiku byla založena v Klagenfurtu v roce 1972 panem 
prof. Melezinkem, zakladatelem Inženýrské pedagogiky.

Misí spoleènosti je podpora vìdeckého pøístupu ke 
vzdìlávání v technických oborech, koordinace a podpora 
technického vzdìlávání a iniciativ, jejichž cílem je 
zdokonalení výukových metod v odborných pøedmìtech, 
obecnì rozvoj oborových didaktik, rozvoj prakticky oriento- 

doc. PhDr. Dana Dobrovská, Csc. na konferenci ICL 2012, 
26. – 28. 10. 2012 (Interactive Collaborative Learning) 



vaných vzdìlávacích programù, podpora využívání                  
v technické výuce, integrace humanitních pøedmìtù               
a jazykové pøípravy ve výchovì inženýrù, podpora 
environmentální výchovy èi podpora rozvoje inženýrského 

vzdìlávání v rozvojových zemích, aj.

První studenti se vrátili ze zahranièního 
pobytu v Austrálii

Již druhým rokem participuje Masarykùv ústav 
vyšších studií (MÚVS) na projektu Sustainable Management 
for Organisations, Business and Government (SMOG), jehož 
je ÈVUT v Praze vedoucí univerzitou. Australsko-evropský 
projekt se zamìøuje na pøípravu joint degree  ve studijních  
oborech ekonomika, management, personální management 
a udržitelný management. Jedná se o druh mezinárodní 
spolupráce v oblasti magisterského studia mezi vysokými 
školami v ÈR a v zahranièí uskuteèòovaný na základì již 
probíhajících studijních programù univerzit.

Cílem projektu je bìhem tøí let mezi tøemi 
evropskými a tøemi australskými univerzitami umožnit 
studium celkem ètyøiceti osmi studentùm (24 EU a 24 AU) za 
specifických podmínek tak, aby vyuèující tìchto pøedmìtù na 
univerzitách mìli možnost v kombinaci zkušenosti studentù   
a zkušenosti uèitelù pøipravit soubor vzájemnì uznatelných 
pøedmìtù z výše uvedených oborù na evropsko-australské 
úrovni.

Výmìnné studijní pobyty
V rámci mobility mají studenti možnost získat 

stipendium na 5 mìsícù, které pokrývá všechny životní            
a cestovní náklady. Bezplatné studium je podmínìno 
nìkolika základními podmínkami. Jednou z podmínek 
pøesahující rámec studia je zpracování eseje v anglickém 
jazyce, kde se studenti zamìøí na transfer získaných znalostí 
bìhem studia na èeské podmínky, se zdùraznìním 
problematiky/aspektù udržitelného managementu, 
ekonomiky, úèetnictví apod., který bude následnì 
publikován jako jeden z výstupù projektu SMOG. 

Mezi dvìma prvními studenty zapojenými do 
projektu na Univerzitì v Sydney od února do èervence 2012 
byl Milan Koèica, student MÚVS v navazujícím magisterském 
programu Projektové øízení inovací v podniku. Úspìšnì splnil 
všechny podmínky, souèasnì se studentem z Fakulty 
elektrotechnické Zbyškem Zálišem. 

V souèasné dobì jsou v Perthu  na Curtin University 
of Technology ètyøi další studenti z Fakulty stavební a dále 
probíhá výbìrové øízení na dva studenty do Adelaide. 

V rámci výmìny studentù jsou v tomto semestru na 
ÈVUT první tøi studentky z Austrálie. Do konce roku 2013 
pøijme ÈVUT ještì dalších 5 australských studentù.

doc. PhDr. Dana Dobrovská, Csc.
Ing. Bc. Pavel Andres, PhD.  

Foto: Milan Koèica
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Hledisko mobility akademických pracovníkù
V prùbìhu tøíletého projektu každá partnerská 

univerzita vyšle jednorázovì dva až tøi akademické 
pracovníky na nìkolika týdenní pobyt s podmínkou výuky na 
partnerské univerzitì a pøípravy transferu pøedmìtù.

Za ÈVUT v Praze jsou v projektu zapojeni dva 
akademiètí pracovníci - doc. PhDr. Jana M. Šafránková, CSc.    
z MÚVS, která projekt v letech 2008 - 2010 pøed podáním 
vytváøela spoleènì s australskou stranou a kolegy z Evropské 
unie. Doc. Šafránková øídí vìtšinu èinností a vytváøí 
pøedevším oblast komparace obsahu pøedmìtù pro joint 
degree. Oficiálním vedoucím projektu je Ing. Martin 
Èásenský, CSc. z Fakulty stavební, který se podílí pøedevším 
na technickém zajištìní výmìny studentù z ÈVUT do 
Austrálie.

Z australské strany navštívila ÈVUT opakovanì            
v rámci projektu prof. Nonna Martinov – Bennie, vedoucí 
výzkumného centra a stìžejní osoba z australské strany pøi 
pøípravì projektu., v srpnu 2012 byl na krátké návštìvì         
dr. Michael Paton z Sydney Univerzity. Pøi nedávné mìsíèní 
návštìvì v øíjnu 2012 pøednášela studentùm MÚVS ÈVUT    
dr. Anna Rowe z Curtin University, na zaèátku prosince 2012 
byl na MÚVS a FSv prof. John Shields, Associate Dean              
of Business School, Sydney Univerzity, vedoucí katedry Øízení 
lidských zdrojù a souèasný vedoucí projektu z australské 
strany.

V pøípravì je další pokraèující spolupráce mezi Curtin 
University a MÚVS ÈVUT v Praze a Sydney univerzity, jak         
v bakaláøských, tak navazujících magisterských programech. 

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. 
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Cloud Computing – Office 365 
pro moderní práci i výuku

29. øíjna 2012 probìhla na Masarykovì ústavu 
vyšších studií pøednáška spoleènosti Microsoft. Tématem 
byly Cloudové služby Office 365.

V úvodu vystoupila paní Ing. Eva Hladníková, 
manažerka akademických programù. Ve svém pøíspìvku 
informovala studenty o aktuální studentské soutìži 
ImagineCup. Soutìžící v kategoriích Games, Innovation          
a World Citizenship se utkají v èeském národním kole              
a vítìzné tøi týmy budou soutìžit mezi sebou o postup do 
mezinárodního finále, které probìhne v èervenci 2013            
v Petrohradì.

Druhá èást pøinesla informaci o službách, které 
mohou získat studenti a akademiètí pracovníci.

Program DreamSpark je urèený studentùm a nabízí 
zdarma nejnovìjší technologie pro vývoj, design a správu IT 
systémù. V rámci programu DreamSpark studenti získají plné 
verze nástrojù nejen pro vývoj svých vlastních webových                    
i desktopových aplikací, ale i pro návrh 3D her na platformì 
XBOX, èi zpracování grafických návrhù. Tato služba je 
dostupná všem studentùm ÈVUT v Praze od prosince 
loòského roku. Abyste mohli výhody programu Microsoft 
DreamSpark využívat, nemusíte být studentem teoretické 
informatiky, poèítaèového inženýrství, informaèních 
technologií èi podobných oborù. Nemusíte mít zapsán žádný 
pøedmìt vìnující se studiu IT. Staèí mít zájmem o IT a být 
studentem ÈVUT.

Program DreamSpark Premium je urèený školám       
s výukou informaèních technologií a nabízí komplexní 
programové vybavení pro vzdìlávací úèely.

Tøetí èástí této akce byla pøednáška pana Jiøího 
Chytila na téma Office 365. Cloud Computing je v dnešních 
globalizovaných podmínkách stále aktuálnìjší, a� už pro 
organizaci, školy, tak i samotné jednotlivce. Práce kdekoliv     
a kdekoliv, neustálý pøístup k datùm, zabezpeèení, kooperace 
a spolupráce díky možnosti data sdílet jsou hlavními 
stavebními bloky tìchto služeb. Bìhem pøednášky byly 
vysvìtleny  základní pojmy a využití tìchto služeb                    
s praktickými demonstracemi.

Ing. Bc. Pavel Andres, PhD.

Víte, jak pracovat s týmy? 
MÚVS Vám to prozradí…

Vzdìláváním kouèù se MÚVS zabývá od roku 2009, 
kdy zaèal nabízet program Specifický trénink pro kouèe, 
ucelený odborný jednosemestrální program zamìøený na 
výuku základních principù a získání klíèových kompetencí pro 
oblast kouèování. V letošním roce se nabídka vzdìlávání pro 
kouèe rozšíøila i o mentorink a workshopy vycházející z ICF 
kompetencí,  tematicky související  s kouèinkem,                        
s osobnostním rozvojem kouèe a s rozvojem kouèovací praxe. 

Jedním z workshopù je i Týmový kouèink v praxi, 
který se v souèasné dobì tìší nejvìtší oblibì. Je nabízen buï 
jako 4hodinová ochutnávka anebo 16hodinový cyklus, kde je 
dostatek èasu k bližšímu prozkoumání tématu. Tento 
workshop je realizován pod vedením Ing. Halky Baláèkové, 
MBA, PCC, která od roku 2001 pracuje jako trenér a kouè. 
Lektorka má mnoho zkušeností s vedením týmových 
kouèovacích setkání a pracovala s celou øadou klientù (napø. 
Ogilvy & Mather, Deloitte, Aspire Sports Brno, Èeská 
spoøitelna a další).

Odborná konference

Dne 31. 10. 2012 probìhla nejvìtší technologická konference 
tohoto podzimu, Microsoft TechDays 2012. Akce se konala      
v prostorách CinaStar v Praze na Èerném mostì. Program byl 
rozdìlen do dvou sekcí, pro IT odborníky a pro vývojáøe.

Hlavními tématy se staly Cloudové služby, 
virtualizace a pøedstavení novinek Windows Server 2012. Pro 
zajímavost uvádíme, že i tuto novinku mohu získat studenti 
MÚVS zcela zdarma v rámci programu DreamSpark! Staèí se 
jen registrovat.

V úvodu workshopu se posluchaèi zabývají situacemi 
z praxe, ve kterých je možné týmový kouèink uplatnit. 
Seznamují se s tím, jak vést vlastní kouèovací setkání, aby 
bylo co nejefektivnìjší, a osvojují si metody vhodné pro 
týmový kouèink (napø. škála a kolo rovnováhy, brainstorming, 
myšlenkové mapy a další). V závìru se posluchaèi dozvídají   
o dùležitosti nastavení akèního týmového plánu a o tom, jaké 
by mìly být následné kroky. Workshop samotný je veden 
metodami týmového kouèinku a nedílnou souèástí jsou          
i diskuse, hry a zábava. Workshop Týmový kouèink v praxi 
umožní uvìdomit si klíèové dovednosti, pøiblíží na pøíkladech 
možnosti jeho využití a poskytne základní nástroje pro jeho 
aplikaci v praxi.

Týmový kouèink je v souèasné dobì stále žádanìjší 
formou práce s týmy. Je rozšíøením možností individuálního 
kouèování na tým lidí o velikosti dvou a více èlenù až po celou 
spoleènost. Jako takový pomáhá zapojit lidi do øízení, 
rozhodování a strategického myšlení na všech úrovních           
a stává se nástrojem k urychlení pohybu ke konkrétním akcím 
a cílùm organizace a jejích lidí.

Další bìh Specifického kurzu pro kouèe a kouèovací 
workshopy zaèínají od února 2012. Pro více informací 
navštivte www.muvs.cvut.cz. 

Mgr. Petra Dolejšová
Bc. Lenka Mansour

Ing. Bc. Pavel Andres, PhD.



Datum konání Èas konání Téma

ètvrtek 21.2. 2013 14:00 – 18:30 Jak rozjet kouèovací kulturu ve firmách 

sobota 23.2. 2013 09:30 – 12:45 Certifikaèní systém kouèù ICF

pondìlí 4.3. 2013 14:00 – 18:30 Týmový kouèink v praxi (4hod)

ètvrtek 14.3. 2013 09:00 – 19:00 Budování kouèovací praxe 

ètvrtek 23.5. 2013 14:00 – 18:30 Kouèování na hranì

Termíny workshopù s kouèovací 
tématikou 2013

Dny otevøených dveøí MÚVS

n

n

Personální management v prùmyslových podnicích 
Øízení a ekonomika prùmyslového podniku

Prezentace bakaláøských studijních oborù v programu 
Ekonomika a management budou poøádány v Národní 
technické knihovnì v Ballingovì sále na adrese Technická 
6/2710, Praha 6  v tìchto termínech a èasech:

Co všechno se dozvíte?
- Podrobné informace o bakaláøských studijních oborech     
a o Masarykovì ústavu vyšších studií.
- Jak studium probíhá.
- Co bude obsahem pøijímací zkoušky a jak se na ni 
pøipravit.
- Na co nezapomenout pøi podání pøihlášky ke studiu.

Navazující magisterské studijní programy:

nUèitelství praktického vyuèování a odborného výcviku
nUèitelství odborných pøedmìtù

n19.12. 2012 od 15:00 do 16:30 hod. 
n9.1. 2013 od 14:00 do 15:30 hod.
n9.1. 2013 od 16:00 do 17:30 hod. 

Zájemcùm o bakaláøské pedagogické studium budou 
poskytovány informace v sídle MÚVS na adrese 
Kolejní 2637/2a, Praha 6 v tìchto termínech a èasech: 

Studijní program EKONOMIKA  A MANAGEMENT:

Studijní program SPECIALIZACE V PEDAGOGICE:

n    19.12. 2012 od 14:00 do 18:00 hod. 
n    9.1. 2013 od 14:00 do 18:00 hod.

n Øízení regionálních projektù 
nProjektové øízení inovací v podniku

Zájemcùm o navazující magisterské studium a doktor-
ské studium budou poskytovány informace v sídle 
MÚVS na adrese Kolejní 2637/2a, Praha 6 v tìchto 
termínech a èasech: 

Podnikání a komerèní inženýrství v prùmyslu

nPodnikání a management v prùmyslu 

Øízení rozvojových projektù

Doktorské studijní programy:

Historie techniky

Bakaláøské studijní programy:

n Historie techniky

Kvantitativní metody v ekonomii

n Výpoètová ekonomie a finance

n    19.12. 2012 od 14:00 do 18:00 hod. 
n    9.1. 2013 od 14:00 do 18:00 hod.

 www.muvs.cvut.cz.;  info@muvs.cvut.cz .

Kurzy celoživotního vzdìlávání

Manažerské vzdìlávání
Kurzy na míru
Kouèink - Specifický kurz pro kouèe
Kouèink - workshopy
Mentor kouèink

Jazykové vzdìlávání
Firemní kurzy a jazykový audit
Rozšiøující studium angliètiny
Standardizované zkoušky
Zkouška z èeštiny pro trvalý pobyt
Zkouška z èeského jazyka ke studiu na VŠ
Univerzita tøetího vìku
Kurzy obecné angliètiny
Angliètina pro manažery a MBA
Ostatní kurzy
Intenzivní kurz èeštiny
Jazykové programy EU
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