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Vážení a milí studenti, absolventi a kolegové,

rádi bychom Vás opìt informovali o dìní na 
Masarykovì ústavu vyšších studií. Vybrali jsme pro Vás nìkolik 
nejzajímavìjších novinek a zejména bychom Vás rádi 
informovali o nadcházející, tøetí a zároveò poslední etapì 
rekonstrukce, která nás èeká.

Našim studentùm pak pøejeme hodnì štìstí v právì 
probíhajícím zkouškovém období!

Poslední etapa rekonstrukce zahájena

Vzdìlávání a výzvy nové doby

V nìkolika pøíštích mìsících probìhnì závìreèná 
etapa rekonstrukce budovy v Dejvicích. Vzhledem k tomu, že 
rekonstrukce bude probíhat za plného provozu, bude tato 
poslední etapa z organizaèního hlediska nároènìjší než 
všechny etapy pøedchozí.

Protože není možné stihnout rozsáhlé stavební práce 
pouze v období letních prázdnin, zaèaly nìkteré menší úpravy 
již v kvìtnu. Rekonstrukce potrvá celé letní období                    
a dokonèení stavebních prací je plánováno na srpen, ještì 
pøed zahájením akademického roku 2014/15. V kvìtnu bude 
zahájena oprava vnìjší izolace budovy a zaènou se provádìt 
odkopy od budovy. V souvislosti s tím dojde ke zmìnì režimu 
vjezdu a výjezdu do areálu Masarykovy koleje.

Výraznou rekonstrukcí projdou zejména vstupní 
prostory. Budou instalovány nové výtahy a rekonstruováno 
pracovištì recepce. Obnoven bude také celý schodiš�ový 
trakt. Dále dojde k úpravám, které povedou k vìtší 
propustnosti vestibulu – odstranìní kartové èteèky na 
hlavním vstupu a instalaci tøetího turniketu. Následovat bude 
kompletní výmìna požárních hlásièù v celé budovì a èásteèná 
rekonstrukce elektronického zabezpeèovacího systému, 
oprava oken a topení a v neposlední øadì instalace klimatizace 
v podkrovních prostorách. 

V souvislosti s rekonstrukcí dojde k nìkolika 
omezením, avšak budeme se snažit o to, aby se výuky týkala 
jen minimálnì. O všech zmìnách a omezeních budeme 
studenty vèas informovat na webových stránkách. 

V prùbìhu èervna bude výuka nìkterých pøedmìtù 
pøemístìna do náhradních prostor. Bude se jednat zejména   
o výuku, která obvykle probíhá v prvním podlaží. V období 
letních prázdnin bìhem èervence a srpna bude budova pro 
bìžný provoz zcela uzavøena.

Dne 26.2.2014 se uskuteènil mezinárodní vìdecký 
semináø na téma Vzdìlávání  a výzvy nové doby poøádaný    
u pøíležitosti nedožitých 90. narozenin a 5. výroèí úmrtí   
prof. PhDr. Jarmily Skalkové, DrSc., èeské pedagožky, která 
patøila k nejvýznamnìjším odborníkùm v oblasti 
pedagogických vìd v ÈR i v zahranièí. Semináø se uskuteènil 
pod záštitou rektora ÈVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, 
CSc. 

Semináøe se zúèastnilo na padesát oborníkù   
z pøedních èeských a slovenských pracoviš�, zabývajících se 
pedagogickou teorií. Pøítomni byli také rektor ÈVUT v Praze 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a øeditel MÚVS ÈVUT prof. Ing. 
Vladimír Kuèera, DrSc., Dr.h.c., kteøí jednání mezinárodního 
semináøe otevøeli. 
 

Cílem semináøe bylo zamyslet se nad promìnami 
vzdìlávání v 21. století v konfrontaci s myslitelsko-
vychovatelským odkazem prof. Skalkové. Prof. PhDr. Zdenìk 
Koláø, DrSc. pøednesl hlavní referát vìnovaný odkazu prof. 
Jarmily Skalkové, obecné pedagogice, didaktice a metodologii 
spoleèenských vìd. 

Semináø ukázal, že vzdìlávání v Èesku a na Slovensku 
je v dùsledku spoleèenské plurality velmi diverzifikované   
a tato tendence se bude prohlubovat s tím, jak bude 
postupovat diferenciace sociálních i zájmových skupin   
a regionálních zájmù, což mùže být problémem z hlediska 
snah o jednotnou maturitu, formulace požadavkù pøi 
pøijímání na vysoké školy aj. 

Diskuse k pøedneseným referátùm upozornila i na 
problém autority vzdìlání ve spoleènosti na pozadí vzdìlání 
jako hodnoty spoleènosti. V souvislosti s výsledky 
mezinárodních srovnávacích výzkumù byla diskutována   
i pedagogická kategorie vzdìlanosti, jako schopnosti vést 
dialog s minulostí.

Semináø se mj. aktuálnì zabýval nejen bìžnou 
populací, ale i nìkterými problémy handicapovaných, s cílem 
ukázat na nové pøístupy uplatòované v tìchto specifických
 

Prof. PhDr. Jarmila Skalková,DrSc. 
patøila k nejvýznamnìjším 
odborníkùm  v oblasti 
pedagogických vìd v ÈR 
i v zahranièí.
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spoleèenských skupinách. 
Semináø byl vìnován jak problémùm obecnì 

pedagogickým, tak odbornì školským. Ukázal mj., jak 
moderní pojetí vzdìlání musí pøedpokládat komplexní rozvoj 
osobnosti, celostní rozvoj opírající se i o citovou                         
a psychomotorickou výchovu. 
 Semináø ukázal, že s odstupem pìti let, které ubìhly 
od smrti prof. Skalkové, jsou její myšlenky stále aktuální, 
nìkteré dokonce pøedbìhly dobu. Výstupem ze semináøe 
bude publikace monografického charakteru. 

           Doc. PhDr. Jiøí Semrád, CSc.

Zpravodaj MÚVS

30. dubna vyvrcholily jarní studentské oslavy 
pražským Majálesovým prùvodem. Tradièní volbu krále  
Majálesu vyhrál student ÈVUT David Kožušník alias Davídos 
Technický. David studuje na Masarykovì ústavu vyšších studií 
prvním rokem studijní obor Øízení a ekonomika 
prùmyslového podniku, který, jak sám uvádí, se mu také 
krásnì hodí k jeho povolaní "kralování". Jeho partnerkou pro 
volbu Miss byla Monika Vetešníková z Fakulty stavební. 

Student MÚVS králem Pražského Majálesu 2014

Výroèní 10. Majáles pøinesl návštìvníkùm dvì zásadní 
novinky. Pro vstup byly letos poprvé využity èipové náramky, 
které po registraci  a dobití penìžní èástkou sloužily zároveò 
jako platební karta pro nákup upomínkových pøedmìtù   
a obèerstvení. Další novinkou byl pøesun ze Stromovky do 
Letòan. Festivalová èást se tak konala na ploše tøikrát vìtší než 
doposud. 

David Kožušník král 10. Pražského Majálesu 

Pøijímací øízení pro akademický rok 2014/15

Studium Specializace v pedagogice novì 
otevøeno!

Aktuálnì bylo otevøeno pøijímací øízení do 
bakaláøského studijního programu Specializace v pedagogice. 
Podmínky pøijímacího øízení jsou zveøejnìny na webových 
stránkách MÚVS. Zájemci o studium se mohou hlásit do 7. záøí 
2014. V nabídce jsou opìt oba bakaláøské studijní obory:
     Uèitelství odborných pøedmìtù
     Uèitelství praktického vyuèování a odborného výcviku

Pøijímací øízení do ekonomicko-manažerských 
bakaláøských a magisterských studijních programù bylo 
ukonèeno. MÚVS eviduje 842 pøihlášek do bakaláøských 
programù, 363 do magisterských. Do doktorských studijních 
programù se pøihlásilo 8 uchazeèù. Pøijímací zkoušky se 
uskuteèní  11. a 12. èervna.

Nový web MÚVS 
Spoleènì se zmìnami,  kterými MÚVS                   

v posledních nìkolika letech prošel, vyvstala potøeba 
zmìny webových stránek, které by lépe vystihovaly 
podstatu, náplò èinnosti a dovednosti MÚVS. Po pìti 
letech jsme proto pøistoupili ke kompletní zmìnì 
webových stránek, která se dotkla nejen vizuální podoby, 
ale celé jejich struktury. Naší snahou bylo naplnit kritéria 
kvalitního a moderního webu a umožnit návštìvníkùm 
pøehlednìjší a snazší orientaci v obsahu. Hlavními 
požadavky byly pøehlednost, maximální jednoduchost, 
ale také seriózní, èistý a atraktivní design.  

Pro snazší komunikaci s uchazeèi je na hlavní 
stranì webu a v kontaktech umístìn kontaktní formuláø, 
který mohou využít pro své dotazy, názory a komentáøe. 
Budeme rádi, pokud nám napíšete ohlasy na náš nový 
web. Vaše námìty a komentáøe nás zajímají!

www.muvs.cvut.cz 
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Pøipravujeme

Current Problems and Challenges of Modern 
Management and Human Resource Development

Dne 16.10. 2014 poøádá MÚVS konferenci Current 
Problems and Challenges of Modern Management and 
Human Resource Development (Souèasné problémy a výzvy 
moderního øízení a rozvoje lidských zdrojù).

Postupující globalizace, zostøující se konkurence, 
rozvíjející se technologie, mìnící se požadavky zákazníkù, to 
jsou jen nìkteré faktory, které principiálnì mìní zažitá 
teoretická východiska i osvìdèené praktické pøístupy k øízení  
a vedení lidí v organizaci. Smyslem konference je odborná 
diskuse úèastníkù o souèasném stavu a oèekávaném vývoji 
teorie a praxe managementu, øízení a rozvoje lidských zdrojù, 
socioekonomických pøístupù s  cílem vymezit dùležitá témata 
a nové pøíležitosti pro další smìøování základního                      
i aplikovaného výzkumu v této oblasti. Konference chce 
otevøít prostor pro sdílení zkušeností a navazování spolupráce 
mezi lidmi s pozitivním pøístupem a spoleènými zájmy.

Tematické okruhy budou zahrnovat:
�   Èinnosti a procesy øízení a rozvoje lidských zdrojù
�   Koncepce a trendy øízení a rozvoje lidských zdrojù
� Management, projektové øízení, marketing, regionální 
rozvoj 

Publikaèním výstupem konference bude recenzovaný 
sborník.

Kompletní výèet témat a další detaily konference budou 
zveøejnìny v nejbližších dnech na stránkách MÚVS:    

Specifický kurz pro kouèe
 (Coach Specific Training - CST)

Chcete se dál rozvíjet, nastartovat novou kariéru 
nebo poznat sami sebe? Nabízíme Vám jednosemestrální kurz 
kouèinku za skvìlou cenu. Na kurz se mùže pøihlásit každý, kdo 
si chce osvojit znalosti z této v dnešní dobì velmi vyhledávané 
oblasti. 

B l i ž š í  i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a  
http://www.muvs.cvut.cz/celozivotni-vzdelavani/specificky-
kurz-pro-kouce/ nebo pište na koucink@muvs.cvut.cz. 
Jedenáctý bìh kurzu zaèíná 16.9. 2014, pøihlášky mùžete 
posílat už nyní.

Doplòující metodické studium angliètiny 

Doplòující metodické studium je urèeno pøedevším 
uèitelùm, kteøí uèí nebo plánují uèit anglický jazyk, optimálnì 
již mají jazykovou zkoušku z angliètiny na úrovni C1 a potøebují 
si doplnit metodiku, která je pro tuto kvalifikaci požadována    
v Èeské republice dle platné legislativy.

Rozšiøující studium angliètiny

Pro zájemce s nižšími jazykovými znalostmi, kteøí 
vedle metodiky potøebují dosáhnout požadované jazykové 
úrovnì, nabízí MÚVS ÈVUT Rozšiøující studium angliètiny.    
Je  urèeno pøedevš ím uè i te lùm – absolventùm 
vysokoškolských magisterských programù s pedagogickým 
zamìøením nebo absolventùm VŠ s DPS (Bc.), kteøí si chtìjí 
rozšíøit odbornou kvalifikaci o výuku anglického jazyka.

Více o nabídce jazykového vzdìlávání na MÚVS ÈVUT 
naleznete na: http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-
s t u d i u m / j a z y ko v e - v z d e l a v a n i /  n e b o  p i š t e  n a  
jaspex@muvs.cvut.cz.  

Specifický kurz pro kouèe

 http://www.muvs.cvut.cz/rozvoj-veda-a-vyzkum/konference/  


