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Úvodní	slovo	ředitele

S potěšením předkládáme tuto Výroční zprávu o vzdělávacích a výzkumných aktivitách Prague College za rok 2017. 
Od školního roku 2016-2017 působíme v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb. (§ 93b, bod 2, i) jako pobočka 
evropské univerzity v České republice a zveřejnění této zprávy vychází z informační povinnosti, k jejímuž plnění  
jsme se přihlásili v zimním semestru loňského školního roku.

Prague College vznikla v roce 2004 a stala se jednou z mála soukromých vysokých škol v regionu se strukturou několika 
fakult. V roce 2017 u nás studovalo téměř 500 studentů v pěti bakalářských a čtyřech magisterských programech. 
Kromě toho zde studovalo dalších 65 studentů v pěti programech celoživotního vzdělávání jehož absolventi získávají 
britské diplomy Foundation Diploma, Professional Diploma, a odborné kvalifikace ACCA. Všechny bakalářské  
a magisterské programy jsou akreditovány dle právních předpisů Velké Británie a vyučovány v angličtině.

Naši absolventi se velmi úspěšně uplatňují na místním i mezinárodním pracovním trhu, a nejlepší z nich pravidelně 
získávají britská a mezinárodní ocenění. Naši studenti pocházejí z více než sedmdesáti zemí, včetně téměř všech zemí 
Evropské unie. V průměru je jeden z pěti studentů české národnosti a asi tři z pěti studentů mluví buď česky,  
nebo slovensky, neboť v okamžiku, kdy přicházejí na Prague College, žijí již dlouhodobě či trvale v České republice. 

Třetina členů našeho pedagogického sboru pochází z anglicky mluvících zemí, třetina z České republiky. Většina 
našich pedagogů má studijní i pracovní zkušenosti ze zahraničí. Vzhledem k rozmanitému původu a zázemí našich 
akademických pracovníků a studentů je Prague College považována za vskutku mezinárodní vysokou školu.

V přiložené zprávě naleznete základní informace o programech, které nabízíme na našich třech fakultách,  
tj. School of Business, School of Art & Design a School of Media & IT.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem studentům, pedagogům, zaměstnancům a absolventům, za vše, čím se podíleli  
na rozvíjení našeho vzdělávacího modelu i hodnot, a přispěli tak k nepochybně úspěšnému roku 2017.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Douglas Hajek, MBA (UCL), BA (McGill)
Ředitel
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1.	Základní	údaje	o	Prague	College

a)	Název	a	sídlo

Název:     Prague College, s.r.o.
Používaný název:   Prague College
Sídlo:     Polská 1184/10
    120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon:    222 10 10 20
Email:     info@praguecollege.cz
Webové stránky:   www.praguecollege.cz

Výuka probíhá na adresách:  Polská 1184/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
    Biskupský dvůr 1147/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

 
Prague College se na základě novely zákona o vysokých školách přihlásila v roce 2016 na Ministerstvo školství k plnění 
informační povinnosti jako pobočka zahraniční VŠ působící v ČR. Jako první instituce tohoto typu získala v roce 
2017 oprávnění zde poskytovat vzdělávání v bakalářských a magisterských programech akreditovaných dle právních 
předpisů Velké Británie.

b)	Organizační	schéma	a	struktura	vedení	Prague	College

Struktura	vedení	Prague	College

Výkonné	vedení	školy	-	Senior	Management	Executive	(SME)
SME se sestává ze dvou členů: výkonného ředitele a jeho zástupce. Ředitel je zodpovědný za přípravu a provádění 
strategického plánu. Zástupce má výkonnou moc, podporuje ředitele a je zodpovědný za zachování a udržování kvality 
akademických aktivit školy.
SME je odpovědno za dohled nad akademickými iniciativami, rozpočtem, vnějšími vztahy a komunikací, prioritami  
a strategickými rozhodnutími a vývojovými projekty. Oddělení Academic Services je přímo podřízen SME a spravuje 
rejstřík schválených stanov, zásad a dokumentů PC.
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Širší	vedení	školy	-	Senior	Management	Group	(SMG)
SMG je tvořena ředitelem, jeho zástupcem a vedoucími jednotlivých fakult. SMG zodpovídá za dlouhodobou strategii 
jakož i každodenní úkoly a problémy. V rámci SMG jsou nominovány pracovní skupiny, jež zajišťují strategické plány, 
vnější vztahy, rozvoj (majetek a zdroje) a celkovou kvalitu fungování školy. K jednání jsou podle potřeby zvaní  
jako hosté odborníci z praxe, aby se zajistila efektivita činnosti SMG v souladu s nejsoučasnějším vývojem  
v jednotlivých oborech.

Správní	a	řídící	rady	-	Senior	Management	Boards	(SMB)
SMB jsou sestavovány pro řešení konkrétních naléhavých případů, jako např. přijetí a naplnění nových směrnic, udílení 
stipendií, disciplinární otázky a vyřizování stížností. Kromě členů SMG v nich zasedají i zvaní hosté. Ustanovení přijatá 
SMB realizuje ředitel PC a stávají se součástí strategie a koncepce školy. 

Poradní	sbor	školy	-	Advisory	Board
Jeho součástí jsou zástupci významných mezinárodních vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Hlavní  
náplní tohoto sboru je poskytování konstruktivního poradenství ohledně strategického vývoje Prague College,  
jakož i důležitých informací z oblasti trhu práce s dopady na náplň vzdělávacího procesu. Poskytuje také kritickou 
zpětnou vazbu a odbornou podporu vedení školy.
Aktuální složení poradního sboru: www.praguecollege.cz/about-us/our-people/topic/advisory-board

c)	Složení	vědecké	rady,	správní	rady,	akademického	senátu	a	dalších	orgánů	

Netýká se Prague College

d)	Zastoupení	vysoké	školy	v	reprezentaci	vysokých	škol

Netýká se Prague College

e)	Poslání,	vize	a	strategické	cíle.

Prague College je soukromou mezinárodní vysokou školou se sídlem v Praze. Poskytuje vzdělání v široké škále profesně 
i akademicky orientovaných studijních programů, jež jsou akreditovány dle právních předpisů Velké Británie a tituly 
jsou udělovány ve spolupráci s britskou veřejnou vysokou školou Teesside University. Zaměřuje se na pedagogickou, 
vědecko-výzkumnou a uměleckou tvůrčí činnost, kterou propojuje s relevantní praxí v rámci projektů napříč různými 
disciplínami. Naším posláním je poskytovat vysokoškolské vzdělání v mezinárodním a interdisciplinárním akademickém 
kontextu, a s jeho pomocí zvyšovat šance absolventů k profesnímu uplatnění, dalšímu osobnímu a kariérnímu rozvoji 
a vlastnímu podnikání v tuzemském i mezinárodním prostředí. Diplomy a akademické tituly získané na naší škole 
usnadňují cestu k dalšímu univerzitnímu vzdělání v nejen v České republice ale i v zahraničí.

Naše pojetí vzdělání se opírá o čtyři základní hodnotové pilíře:

Tvořivost – vedeme studenty k tvůrčímu, kritickému a zvídavému přístup 
u ke studiu, soustředěnému uvažování a koncepčnímu a analytickému myšlení. 

Kompetence – u našich studentů podporujeme sebevědomé a prakticky 
orientované postoje, osvojují si technické i sociální dovednosti, jsou schopni 
řešit náročné úkoly a zároveň se přizpůsobit neočekávaným změnám. 

Inovace – naši studenti jsou ambiciózní, nebojí se experimentovat, hledat 
nové inspirace a zkoumat neznámé oblasti ve svých oborech. Velmi záhy  
se dokáží zapojit do spolupráce s nevládními institucemi i podnikatelskou 
sférou.

Propojení – naši studenti jsou otevřeni výzvám současné společnosti,  
jsou vedeni k citlivosti vůči aktuálním problémům globalizujícího se světa  
a jeho multikulturním aspektům. 
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Naše	vize:

Nadále rozvíjet a posilovat postavení Prague College jakožto specifické lokální instituce s nadnárodním a globálním 
dosahem a jako středisko vzdělanosti a výzkumu, které přitahuje  pedagogy a studenty z celého světa. 

Poskytovat vzdělání zaměřené na vysokou kvalitu a růst měřitelných výsledků ve všech aspektech, včetně úzkého 
propojení s praxí při zachování vysokého akademického standardu studijních programů, posilovaní úspěšnosti našich 
absolventů, podpory výkonů pedagogů i ostatních zaměstnanců, jakož i zachování vstřícného prostředí a jedinečné 
atmosféry školy.

Naše	mise:

V návaznosti na více než desetileté zkušenosti nadále rozvíjet mezioborovou a mezinárodní instituci zaměřenou  
na uplatnění absolventů na domácím i mezinárodním pracovním trhu.

K našim základním hodnotám patří otevřený a odpovědný přístup v práci se studenty, lektory, zaměstnanci i našimi 
partnery.

Podporovat studenty, kteří k nám přicházejí z šedesáti zemí celého světa, v jejich studijních aktivitách a projektech 
zaměřených na rozvoj konkrétních praktických dovedností, a přispívat tak k rozvoji sítě jejich kontaktů v různých 
zemích a kulturách.

Dále rozvíjet moderní interaktivní výukové metody a uchovat nízký počet studentů ve třídách, a následně umožňovat 
pedagogům individuální přístup k potřebám a zájmům jednotlivých studentů. 

Podporovat schopnost studentů se orientovat v rostoucím množství zdrojů a efektivně je využívat ke splnění vlastních 
cílů.

Vedle pedagogické činnosti je misí školy rozvíjet výzkumnou a tvůrčí uměleckou činnost se specifickým zaměřením  
na aplikovaný výzkum a potřeby praxe.

Strategické	cíle:		

Prohlubovat a zvyšovat naši pověst prestižní a kvalitní mezinárodní vysoké školy v České republice. 

Dále rozvíjet naše stávající partnerství s Teesside University s plně akreditovanými tříletými bakalářskými studijními 
programy.  

Připravit a akreditovat nové navazující magisterské studijní programy ve spolupráci s Teesside University. 

Podporovat a nadále zlepšovat podmínky pro spolupráci s Teesside University na poli výzkumu a tvůrčí činnosti  
pro naše studenty a členy pedagogického sboru.

Konzolidovat a nadále rozšiřovat naší spolupráci s ACCA a dalšími profesními organizacemi v různých oblastech  
financí a účetnictví.

f)	Změny	v	oblasti	vnitřních	předpisů	Prague	College.

Všechna ustanovení a změny v oblasti vnitřních předpisů Prague College jsou určovány jejími vztahy s Univerzitou 
Teesside, která - podobně jako všechny veřejně financované vysoké školy ve Velké Británii - je kontrolována Agenturou 
pro zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání ( UK Quality Assurance Agency for Higher Education),  
tj. vnitrostátním orgánem odpovědným za externí nezávislou kontrolu obsahu a struktury výuky. 
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Na základě novely zákona č. 111/1998 Sb. (§ 93b, bod 2, i) se v zimním semestru šk. roku 2016-2017 Prague College 
přihlásila na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k plnění informačních povinností jako pobočka evropské 
zahraniční vysoké školy působící v České republice s BA a MA programy akreditovanými ve Velké Británii.  
Jako první instituce tohoto typu získala v roce 2017 oprávnění zde poskytovat vzdělávání v bakalářských  
a magisterských programech akreditovaných dle právních předpisů Velké Británie (čísla jednací:  
MSMT-346/2017-5 a MSMT-346/2017-6)

g)	Poskytování	informací	podle	§	18	zákona	č.	106/1999	Sb.,	o	svobodném	přístupu		
k	informacím.

V roce 2017 nebyla na Prague College podána žádná žádost o poskytnutí informací podle  
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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2.	Studijní	programy,	organizace	studia	a	vzdělávací	činnost

a)	Studijní	programy	

Prague College se člení na 3 fakulty, které nabízí spektrum studijních oborů v pěti bakalářských a čtyřech navazujících 
studijních programech. Všechny programy jsou akreditovány a absolventské tituly (BA (Hons), BSc (Hons), MA, MSc) 
jsou udělovány ve spolupráci s britskou veřejnou vysokou školou Teesside University, což zajišťuje kvalitu obsahu 
a struktury studia v souladu s požadavky kladenými na všechny veřejnoprávní vysokoškolské instituce ve Velké 
Británii. Díky tomu je námi poskytované vzdělání plně mezinárodně uznatelné. Výuka ve všech programech probíhá 
v anglickém jazyce a mezi přednášejícími jsou absolventi předních českých, evropských a severoamerických univerzit, 
hostující profesoři, ale i odborníci z domácí a mezinárodní praxe.
 
Programy na Prague College:

Akreditované studijní programy

Fakulta Bakalářské	studium Navazující	magisterské	studium
School of Business BA (Hons)  International Business Management MSc International Management
School of Business BA (Hons) Business Finance & Accounting
School of Art & Design BA (Hons) Graphic Design MA Future Design
School of Art & Design BA (Hons) Fine Art Experimental Media MA Fine Art
School of Media & IT BSc (Hons) Computing MSc Computing

School	of	Business

Fakulta je zaměřena na studium obchodu, podnikání a marketingu. Vedle kvalitní výuky a úzké spolupráce s partnery 
na místní i mezinárodní úrovni, jsou studenti zapojeni do výzkumných projektů zaměřených na získávání konkrétních 
praktických dovedností, jež jim umožňují aplikovat získané znalosti v praxi. V současné době nabízí School of Business 
tyto programy:

	» BA (Hons) International Business Management
	» BA (Hons) Business Finance & Accounting
	» MSc International Management

School	of	Art	&	Design

Studium na fakultě klade důraz na rozvoj kreativity a inovací a nabízí vzdělání v tradičních výtvarných disciplínách, 
jakož i v oblastech nových experimentálních médií. Výuka probíhá v kvalitně technicky vybavených kreativních studiích 
pod vedením mezinárodního týmu pedagogů a odborníků z praxe, kteří kladou důraz na aktivní zapojení studentů  
do projektů a workshopů z oblasti kresby a malby, fotografie, reklamy, typografie, počítačové grafiky a její využití  
v praxi včetně 3D animace a web designu, zvukového designu, interaktivních systémů a video produkce.

	» BA (Hons) Graphic Design
	» BA (Hons) Fine Art Experimental Media
	» MA Future Design
	» MA Fine Art
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School	of	Media	&	IT

Fakulta zajišťuje technické vzdělání v hlavních oborech informatiky a informačních a komunikačních technologií, 
tak aby teoretické poznatky byly bezprostředně ověřovány soudobou praxí v oblastech programování, bezpečnosti 
datových sítí, vývoje databázových systémů, web designu a podpory koncových uživatelů. 

	» BSc (Hons) Computing
	» MSc Computing

b)	Další	vzdělávací	aktivity

Prague College realizuje řadu dalších programů mimo akreditované studijní programy, podporující samotné zaměření 
studentů ve studovaných oborech. Dozorčím orgánem je tzv. Pearson Qualifications zajišťující vzdělávací a profesní 
kvalifikace.

Program Charakteristika
The Higher National Diploma - HND Creative 
Media Production

Dvouletý profesní program jehož absolventi získávají diplom udílený 
Pearson Qualifications ve Velké Británii.

Foundation Diploma in Art and Design Jednoletý program (Level 3 UK diploma), který připravuje studenty 
pro přijetí ke studiu na vysokých odborných školách zaměřených na 
umělecké obory po celém světě.

Foundation Diploma in Business Jednoletý program (Level 3 UK diploma), který připravuje studenty 
pro přijetí ke studiu na Prague College v oboru Business.

Professional Diplomas Dvousemestrální program určený pro studenty, kteří již profesionál-
ně působí v daném oboru.

ACCA Accounting Exam Preparation Program zajištující odbornou přípravu na všechny zkoušky ACCA 
Accounting Exams.

Kromě těchto vzdělávacích programů je součástí činnosti Prague College pořádání řady přednáškových cyklů, seminářů 
a workshopů. Jedním z hlavních principů dramaturgie těchto cyklů je propojování českého a mezinárodního profesního 
prostředí se silně internacionálním charakterem školy a jejích studentů. K nejdůležitějším patří:

Master	Speaker	Series	(MSS) — cyklus přednášek 
přístupných veřejnosti, jejichž hlavní   témata navazují 
na okruhy  probírané ve výuce. Mezi přednášejícími jsou 
odborníci z praxe v oblasti businessu, designu, kultury 
a politiky doslova z celého světa. Cyklus zároveň slouží 
jako motivace k dalšímu výzkumu studentů  
a rozšíření jejich profesních kontaktů, jako podpora  
ve výběru témat diplomových prací a inspirace  
k dalšímu profesnímu rozvoji a působení v praxi. 

Visiting	Artist	Lecture	Series	(VALS)	— cyklus 
přednášek a workshopů přístupných veřejnosti, který od roku 2010 každoročně organizuje tým pedagogů v rámci 
School of Art & Design. Mezi přenášejícími jsou zpravidla přední výkonní umělci, kurátoři, filozofové, ředitelé 
významných galerií a historici umění.
Více na: http://vals.praguecollege.cz



10 Prague College / Výroční zpráva 2017

Přednášející v cyklech Master Speaker (MSS) a Visiting Artist Lecturer Series (VALS) v roce 2017
Iva Pekárková MSS Diskuse se spisovatelkou, novinářkou, překladatelkou a bloggerkou Ivou 

Pekárkovou.
Karel Krejci MSS CEO -  Krejci Working Capital Solutions.  Prezentace Fintech (IT ve finančním 

sektoru)
Katerina Pavlitova MSS Zastupuje Prague City Tourism o současných trendech ve strategiích - místní a 

mezinárodní trhy.
Jarmila Štuková MSS Česká fotografka a autorka dokumentárních filmů
Jan Čapek VALS “Designing Everyday Objects.” Mladý český designer, vedoucí katedry 

produktového designu na UJEP, Ústí nad Labem .
Prokop Bartoníček VALS Český umělec působící v oblasti technologických inovací a globálních 

komunikačních sítí.
Jan Rosický VALS Mladý český designer a podnikatel, držitel Student Design Award od Royal 

Society of Arts v Londýně za projekt, který vyvíjel v rámci svého studia na Prague 
Prague College; držitel ocenění  ‘30 under 30‘ pro mladé talenty  udělovaném 
českou mutací  Forbes Magazine.

Matěj Smetana VALS Multimediální umělec pracující napříč medii a žánry.
The Rodina VALS The Rodina( zal. r. 2011)  Terezou and Vítem Rullerovými v současné době 

působícími v Amsterdamu v oblasti grafického designu.
Palo Fabuš VALS Přednáška o vztazích mezi informačními technologiemi a a lidským subjektem.
Pavel Zelenka VALS Studio Marvil (zal. r. 1995) zaměřené na grafický design a práci s elitními klienty 

v Čechách i  v mezinárodním kontextu.
David Brada VALS Zakladatel Cream Prague & Creal Digital - integrovaná komunikační agentura.
Richard Loskot VALS Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého 2012, 2014 a 2017; držitel Divácké ceny 

Českých center 201.
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3.	Studenti

a)	Opatření	pro	snížení	studijní	neúspěšnosti

Všechna opatření týkající se studentů Prague College 
jsou určována dvěma základními specifiky této  
vysoké školy. 

Předně, jde z větší části o zahraniční studenty původem 
z více než sedmdesáti národností se speciálními 
nároky na zajištění podmínek pro studijní úspěšnost, 
vyrovnávání vstupních kompetencí včetně jazykových  
a kulturních, a adekvátní informovanost. Pro zahraniční, 
ale i místní studenty je zaveden systém několika opatření pro snížení studijní neúspěšnosti již od okamžiku, kdy jsou 
přijati do studia. Zvláštní administrativní odbor pro zajišťovaní přijímacího řízení (Admission Office) identifikuje 
individuální potřeby a motivace jednotlivých studentů prostřednictvím intenzivní komunikace se studenty a jejich 
rodinami již několik měsíců před tím, než nastoupí na College. Dále podporuje studenty v procesu aklimatizace  
na místní prostředí, v zajišťování ubytování, povolení k pobytu a víz. Samotné studium začíná orientačním týdnem,  
v jehož průběhu jsou kromě studijních záležitostí studenti seznamováni se životem v Praze a v České republice.  
Pro studenty jsou během celého akademického roku k dispozici dodatečné moduly, ve kterých jim lektoři poskytují 
informace pro zdárné splnění studovaného předmětu. K nim patří zejména moduly zaměřené na podporu studijních 
dovedností a psaní v odborné angličtině, tj. jedny z hlavních předpokladů k úspěšnému zvládnutí studia. Studentům 
jsou rovněž k dispozici studijní materiály – opory, průvodci studiem (Module Handbooks, Student Handbook),  
které taktéž studentům pomáhají úspěšně absolvovat předmět. 

Druhým specifikem je skutečnost vyplývající z podstaty britských akreditací. Prague College se řídí vysoce 
individualizovaným a vícestupňovým systémem hodnocení výkonů studentů na  všech úrovních (tj. od seminárních  
až po diplomové práce), jež musí odpovídat kritériím kvality stanoveným britským akreditačním systémem 
(UK University Quality Assurance Standards - QAA). Tento způsob vícefázového systému hodnocení a zpětná 
vazba poskytovaná kontinuálně v průběhu i v závěru semestru zajišťuje maximální míru objektivity i soustavnou 
pedagogickou podporu nutnou ke  snížení studijní neúspěšnosti studentů. (Podrobnosti viz v sekci 9/a).
 
b)	Opatření	pro	omezení	prodlužování	studia

Doba studia v jednotlivých programech na Prague College je určována striktními regulačními mechanismy  
a vícestupňovým systémem hodnocení studentů zakotveným v podmínkách britských akreditací pro bakalářské  
i navazující magisterské programy. Významnou součástí motivací pro studenta neprodlužovat studium přestavuje  
i fakt, že si většina z nich své studium hradí z vlastních finančních zdrojů. V rámci tohoto systému je až na výjimečné 
případy (např. přerušení studia z rodinných důvodů) prodlužování prakticky nereálné a speciální opatření tak nejsou 
nutná.  

c)	Vlastní	stipendijní	programy

V roce 2017 udělila Prague College stipendia 147 studentům v celkové hodnotě 3.376.093 Kč.
Všichni přijatí studenti se mohou ucházet o finanční podporu ve formě stipendia. Nárok na stipendium se posuzuje 
každoročně po dobu trvání programu, do něhož byli úspěšní žadatelé přijati. Prague College uděluje stipendia 
prospěchová a mimořádná. Prospěchová stipendia jsou udělována s ohledem na studijní výsledky, zatímco mimořádná 
zohledňují např. tvůrčí výsledky s celospolečenským dopadem, či ty, jež přispívají k prohloubení znalostí. Mimořádná 
stipendia se též poskytují na základě posouzení tíživé sociální a finanční situace, či v případech hodných zvláštního 
zřetele. Prague College má také speciální fond na podporu studentů z českých a slovenských středních a vysokých škol.
  
Studenti, kteří se rozhodnou nepožádat o stipendium během přijímacího řízení, mohou tak učinit po úspěšném 
ukončení prvního ročníku studia (tj. dva semestry v řádném studiu). Stipendia pokrývají 5% až 30% školného  
(5% až 40% pro studenty navazujícího magisterského studia) po dobu jednoho  akademického roku, případně i po 
dobu trvání celého programu. 
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Druhy stipendií podle účelu
Scholar Award Prospěchové - hradí  5% až 30% školného.
Social Engagement Award Za tvůrčí výsledky s celospolečenským dopadem - hradí 5-30% školného.
Special Award Zvláštní stipendia - omezený počet, finanční pomoc studentům v neočekávaných 

či mimořádných životních situacích.
Refugee Award Plně hrazené školné pro vysoce kvalifikovaného kandidáta se statutem uprchlíka.

d)	Poradenské	služby	poskytované	studentům	

Prague College poskytuje svým studentům, uchazečům i absolventům poradenské služby v různých formách.  
Každému studentovi je přidělen studijní poradce, který je referentem studijního oddělení (Student Services)  
a absolvuje pravidelné školení v oblasti komunikace a poradenství. Jeho prostřednictvím mohou studenti řešit otázky 
týkající se studia či osobních problémů, které jim brání v plnění studijních povinností. 

Vedoucí jednotlivých programů jsou formálně zodpovědni za veškeré poradenství týkající se studijních záležitostí 
a prospěchu studentů. Pro studenty se závážnějšími problémy, které přesahují schopnost Prague College jako 
vzdělávací instituce zajistit kvalifikovanou pomoc a podporu, máme navázán smluvní vztah s externím poskytovatelem 
poradenství v oblasti péče o duševní zdraví.  Služba je zcela anonymní a dostupná všem studentům.

e)	Podpora	studentů	se	specifickými	potřebami

Prague College soustavně vytváří podmínky pro rovnoprávný přístup a rovné příležitosti ke studiu. Specifické potřeby 
jednotlivých studentů a možné mechanismy podpory jsou identifikovány již v průběhu přijímacího řízení. S daným 
studentem je sepsán tzv. Learning Contract, kde jsou jasně vymezeny podmínky a závazky obou zúčastněných stran  
(tj. např. prodloužené termíny odevzdání seminárních prací, alternativní způsoby hodnocení apod.). Každý student 
může zároveň kdykoli řešit nestandardní situace se svým přiděleným studijním poradcem nebo studijním oddělením.

f)	Podpora	a	práce	s	mimořádně	nadanými	studenty

Prague College si je vědoma toho, že nadaní studenti hrají klíčovou roli ve vytváření pověsti školy jakožto špičkové 
mezinárodní vzdělávací instituce. Podle britské škály hodnocení studijních výsledků (tj. od 1 do 100%),  
jímž se řídíme, za nadané studenty pokládáme ty, kteří dosáhli v průměru ve všech předmětech sedmdesáti a více 
procent. Takových studentů je cca 20% v bakalářském a 20% v navazujícím magisterském studiu. V roce 2017 
jsme udělili stipendia dvaceti nejlepším studentům na základě vynikajícího prospěchu. Studentům, kteří dosáhnou 
těchto výsledků v bakalářském programu nabízíme stipendium pro pokračování v magisterském studiu. Studenti 
s vynikajícím prospěchem jsou vybírání do projektů a stáží v prestižních organizacích v příslušném oboru, tj. např. Radio 
Free Europe, Prague Fringe Festival, Prague Youth Theater, Flex organization in Berlin, Studio Savec, Prague Morning. 
Mají také možnost se zapojit do výzkumné práce zejména v rámci Prague College Research Centre a podílet  
se na vedení aktivit a projektů studentských spolků (Student Council). V přípravě je také studentský instruktážní  
a školicí program (Students Mentoring System), jehož pomocí budou talentovaní studenti magisterských programů 
podporovat bakalářské studenty ve zdokonalování vyjadřovacích a studijních schopností. 

g)	Podpora	studentů	se	socioekonomickým	znevýhodněním

Prague College umožňuje sociálně-ekonomicky znevýhodněným studentům požádat o sociální stipendium,  
které podléhá posouzení doložených ekonomických podmínek v každém individuálním případě.

h)	Podpora	rodičů	mezi	studenty

Ve vybraných programech poskytuje Prague College možnost kombinovaného studia v případech péče o malé dítě, 
očekávaného rodičovství anebo studia při práci. Existuje také možnost sestavení individuálního studijního plánu.
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4.	Absolventi

a)	Spolupráce	s	absolventy	Prague	College	

Komunikace s absolventy probíhá prostřednictvím pravidelného zpravodaje (Newsletter), kterým jsou rozesílány 
pozvánky na všechny akce, přednášky a workshopy, jež jsou přístupné veřejnosti. Absolventy pravidelně zveme 
 jako odborníky z jednotlivých sektorů ekonomiky,  médií a umění na přednášky pro studenty a na prezentace během 
každoročního veletrhu pracovních příležitostí (Job Fair). Každým rokem pořádáme setkání absolventů (Alumni Events), 
kde se s nimi mohou setkat stávající studenti. 

b)	Sledování	zaměstnanosti	a	zaměstnatelnosti	absolventů	Prague	College

Prague College sleduje míru zaměstnanosti a zaměstnatelnost svých absolventů prostřednictvím každoročního 
průzkumu, který zjišťuje, kolik našich absolventů pracuje na plný nebo částečný úvazek do 6 měsíců od ukončení studia. 
Jsme v úzkém kontaktu se sítí cca 150 partnerů z praxe (Industry Network) a s nimi pravidelně konzultujeme aktuální 
trendy na trhu práce. Mezi našimi partnery jsou např. AB-InBev, Amazon, ACCA, Best Communications, Moonbridge, 
PragueExpats, SAP, EMAA, Butterflies & Hurricanes, Zorya, a Jain & Kriz.

Například v prosinci 2017 jsme v Italské obchodní komoře uspořádali významnou konferenci pro naši síť partnerů 
z praxe (Industry Network), jíž se zúčastnilo přes 150 členů. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily otázky 
zaměstnatelnosti a budoucích trendů na trhu práce v oblasti účetnictví a sdílených služeb v Praze. Cílem této akce 
bylo upozornit na nedostatek profesionálně kvalifikovaných účetních, kteří mají příslušné dovednosti a akademické 
znalosti, jež odpovídají požadavkům stanoveným mezinárodními účetními orgány, jako je např. CIMA. Mezi pozvanými 
partnery byly zástupci řady firem, včetně např. CocaCola, Mattonni, Pfizer, Mazars, Johnson a Johnson, Škoda, 
InBev, EY, Ineo a PWC, Auditorská komora ČR, Svaz účetních České republiky, Vodafone, Raiffeisen Bank, Microsoft, 
Unicredit Bank, Generali, VŠE, VŠFS, Masarykova Universita, CIMA.

c)	Spolupráce	s	budoucími	zaměstnavateli	studentů	Prague	College	
 
Propojení studijní a praktické části výuky, včetně práce 
s reálnými klienty je nedílnou součástí studia na Prague 
College. Zároveň je třeba zdůraznit, že značná část 
našich převážně zahraničních studentů se po ukončení 
studia buď vrací domů, anebo se díky svým britským 
diplomům úspěšně uplatňuje na mezinárodním trhu 
práce mimo Českou republiku. Navzdory tomu naše 
sítpartnerů z praxe (Industry Network) poskytuje stáže 
pro studenty a pracovní příležitosti pro absolventy. 
Každoroční veletrh pracovních příležitostí (Job Fair) 
 je pak hlavní platformou, kde si studenti vytvářejí 
kontakty s budoucími zaměstnavateli. 
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5.	Zájem	o	studium

a)	Přijímací	řízení

Zájemci o studium na Prague College neplatí žádné vstupní poplatky ani neskládají klasické přijímací zkoušky. 
Přijímací řízení začíná informativním pohovorem, na jehož základě studijní poradce společně se zájemcem posoudí 
studijní program, který je pro něj nejvhodnější. Nejpodstatnější částí přijímacího řízení je závěrečný pohovor s členem 
pedagogického sboru, který se zájemci z České republiky probíhá na osobní úrovni v Praze, v případě zahraničních 
zájemců lze interview uskutečnit přes Skype.

K	přijímacímu	řízení	je	třeba	splnit	následující	podmínky:

	» Předložit vyplněnou přihlášku a smlouvu o studiu 
	» Potvrzení o dosaženém středoškolském vzdělání (maturita, A-level, Baccalauréat či jiný ekvivalent dosaženého 

vzdělání) 
	» Potvrzení o úrovni znalosti anglického jazyka (IELTS – úroveň 6.0 ovšem nikoli pod 5.5; 
	» TOEFL iBT alespoň 79; FCE - A)
	» Motivační dopis v angličtině
	» Osobní pohovor
	» Pro přijetí do uměleckých oborů je navíc nutno předložit portfolio prací uchazeče; pro přijetí do magisterského 

studia vyžadujeme životopis a alespoň jeden doporučující dopis od vysokoškolského pedagoga či odborníka  
z relevantní umělecké praxe.

b)	Spolupráce	se	středními	školami	v	oblasti	propagace	

Prague College pravidelně spolupracuje převážně  
s mezinárodními středními školami v Praze i v zahraničí 
a v případě zájmu se prezentuje na příslušných školách. 
Prezentací se účastní členové pedagogického sboru, 
stávající studenti (tzv. student ambassadors) i kolegové 
z administrativy (Admission Team). Škola se zúčastňuje 
veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
GAUDEAMUS v Praze a Brně, i na veletrzích v zahraničí, 
včetně Slovenska, Německa, Belgie aj. zemích.  
Prague College navíc udržuje dlouhodobé partnerství 
se společností A-Star z Velké Británie, která propaguje 
Prague College na středních školách po celé Británii 
v rámci programů studia v zahraničí (study abroad) 
nabízených absolventům britských škol.
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6.	Akademičtí	pracovníci	a	zaměstnanci

a)	Kariérní	řád,	systém	osobního	rozvoje	pro	akademické	pracovníky

Prague College má zpracovaný systém osobního rozvoje pro jednotlivé pedagogy, zaměstnance a pracovní pozice. 
Vzhledem k britským akreditacím všech programů se i kariérní řád řídí systémem zařazení pedagogů do pozic Associate 
Lecturer - Principal Lecturer - Programme Leader - Associate Head of School - Head of School. Ty jsou průběžně 
vyhodnocovány a aktualizovány tak, aby umožnily zaměstnancům rozvoj a vzestup v pedagogickém a pracovním 
zařazení, včetně finančního ohodnocení. Pracovníci v manažerských pozicích jsou pravidelně hodnoceni,  
a jejich pracovní výsledky mají vliv na jejich odměňování. Škola také finačně podporuje pracovníky v jejich výzkumných 
a vývojových aktivitách, účasti na konferencích a v oblastech dalšího celoživotního vzdělávání.

b)	Rozvoj	pedagogických	dovedností	akademických	pracovníků

Součástí našeho systému je také osobní rozvoj pedagogických pracovníků, v jehož rámci jim škola poskytuje řadu 
dalších vzdělávacích příležitostí, včetně jazykových kurzů, školení a workshopů, a odborných seminářů zaměřených 
např. na tzv. soft skills.

Vzhledem k britských akreditacím, jež kladou specifické nároky na pedagogy, musí noví pracovníci absolvovat řadu 
školení v rámci Induction Program. Pro všechny vyučující jsou k dispozici minimálně tři okruhy školení:

1. Uvedení do fungování programů a britských akreditací Prague College, včetně Teesside University, Pearson  
a profesních kvalifikací HND.

2. Specifika britského vícestupňového způsobu hodnocení studentů
3. Klíčová role zpětné vazby v průběžném i závěrečném hodnocení studentů

Pro pedagogy, kteří vyučují v programech BA (Hons) a MA jsou určena další školení, jež je uvedou do specifik britského 
systému výuky.

Všichni noví pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do tzv. „mentoring scheme“, tj. jsou jim přiděleni průvodci z řad 
zkušených pedagogů, kteří jim pomáhají při zapojení do nového zaměstnání, předcházet možným problémům  
a upevnit jejich postavení v novém profesním kontextu. Tento systém zahrnuje i zúčastněné pozorování a hodnocení 
pedagogického výkonu ve třídě, včetně soustavné zpětné vazby v průběhu prvních let působení na škole.

c)	Genderová	rovnost,	podpora	rodičů

Prague College uplatňuje politiku rovných příležitostí a v této souvislosti respektuje českou, evropskou a britskou 
legislativu. Prague College se snaží matkám a otcům usnadnit sladění rodinného a profesního života prostřednictvím 
flexibilnějšího rozvrhu a částečně práce z domova. Studentům s dětmi umožňujeme, aby se mohli věnovat rodině, 
případně pracovat a zároveň studovat, např. formou večerních kursů či kombinovaného studia.

d)	Problematika	sexuálního	a	genderově	podmíněného	obtěžování	

Ve stanovách Prague College jsou jasně definována opatření pro boj proti všem formám diskriminace na základě 
pohlaví a zejména pro přijímání preventivních opatření proti obtěžování a sexuálnímu obtěžování na pracovišti. 
Veškerá opatření jsou uvedena v materiálech pro studenty a zaměstnance (Student a Staff Handbooks) a dostupná  
na webových stránkách školy.



16 Prague College / Výroční zpráva 2017

7.	Internacionalizace

a)	Podpora	mobility	studentů

Prague College je ze své podstaty mezinárodní školou s programy akreditovánými dle právních předpisů Velké Británie 
ve spolupráci s Teesside University, která kromě akreditací nabízí našim studentům možnost uzavřít semestr nebo 
akademický rok v Británii. Zároveň soustavně spolupracujeme s partnerskými školami v Evropě, kde naši studenti 
mohou získat příslušný počet kreditů za studium v zahraničí. Pravidelně také hostíme studenty a pedagogy  
z evropských i mimoevropských akademických institucí. 
Viz www.praguecollege.cz/academic-partners

b)	Integrace	zahraničních	členů	akademické	obce	do	života	Prague	College

Práce s mezinárodními studenty na Prague College vyžaduje nadstandardní jazykové i pedagogické kompetence.  
Výuku ve většině programů garantují a zajištují zahraniční absolventi evropských, severoamerických a českých 
univerzit, ovšem také čeští pedagogové, kteří mají studijní či pracovní zkušenosti ze zahraničí. Zahraniční pracovníci 
působí také v administrativních odděleních (Student Services, Admission atd.).

Fakulty Pracovníci	-	ČR* Pracovníci	-	EU* Pracovníci	-	mimo	EU*
School of Business 7 9 6
School of Art & Design 17 7 15
School of Media & IT 9 2 11
Admin support 11 5 8

* počty fyzických osob
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8.	Výzkumná,	vývojová,	umělecká	a	další	tvůrčí	činnost

a)	Propojení	tvůrčí	činnosti	s	činností	vzdělávací

Zapojení výzkumu do výuky je zakotveno do všech programů akreditovaných a hodnocených ve spolupráci s Univerzity 
Teesside a britskými kontrolními orgány (UK University Quality Assurance – QAA). Je součástí výuky na všech 
úrovních včetně závěrečných dizertací a projektů na všech třech fakultách. Dalšímu začlenění výzkumných činností 
studentů slouží Centrum pro výzkum a interdisciplinární studia - Centre for Research and Interdisciplinary Studies 
(CRIS), jehož posláním je podporovat a rozvíjet akademickou kulturu a vědecký výzkum na škole. K úkolům CRIS dále 
patří organizace mezioborových seminářů a prezentací a národních a mezinárodních konferencí, a motivace studentů 
bakalářských i magisterských programů k publikování výsledků jejich výzkumné činnosti v odborném periodiku CRIS 
Bulletin (vydavatel De Gruyter Open - dříve Versita Open).

b)	Způsob	zapojení	studentů	bakalářských	a	navazujících	magisterských	programů	do	
tvůrčí	činnosti	Prague	College

Studenti jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu, jsou zapojování do tvůrčí činnosti přímo  
ve specializovaných předmětech formou semestrálních prací a projektů. Zvláště úspěšní studenti jsou zapojováni  
do projektů spolupráce s našimi partnery z akademické sféry i z praxe (Industry Network).
Studenti  v roce 2017 samostatně, nebo ve spolupráci se pedagogy, rozvíjeli řadu aktivit ve výzkumné a vývojové práci. 
Viz Tabulka “Významná výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost studentů na národní a mezinárodní úrovni“ v části 10.a).

c)	Vynaložené	finanční	prostředky	na	výzkum,	vývoj	a	inovace	v	roce	2017

Prague College v roce 2017 nežádala o žádné externí účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace.  
Na řešení grantů a projektů pedagogy a studenty školy bylo přímo z vlastních zdrojů vynaloženo 365.000 Kč.

d)	Podpora	studentů	doktorských	studijních	programů

Prague College nemá akreditovány doktorské studijní programy. 

e)	Spolupráce	aplikační	sféry	na	tvorbě	a	uskutečňování	studijních	programů

Na přípravě a tvorbě jednotlivých programů a modulů, jakož i na výuce studijních oborů se podílejí  externí vyučující 
patřící k uznávaným expertům v odborné praxi a podnikatelské sféře. V procesu přípravy obsahu a struktury 
jednotlivých odborných předmětů využíváme metodu focus group, která nám umožní prozkoumat postoje a názory 
odborníků z praxe. Studenti jsou s nimi v kontaktu i v průběhu studia a mají tak možnost získávat soustavnou zpětnou 
vazbu. Škole pak poskytují poradenství v oblasti efektivnosti studijních programů z hlediska zajištění maximální míry 
uplatnitelnosti absolventů. Jako příklad zapojení studentů v roce 2017 můžeme uvést následující projekty: 

Vybrané projekty s podílem aplikační sféry 
DAFilms.com Discussion with a film curator Diana Tabakov
Paul Cafe Assessment of current marketing strategy in terms of their attraction of 

Generation Y resulting in company recommendations.
Europeum Europeum 2017 at Prague College. In July 2017, the EUROPEUM Institute 

for European Policy organizes its 15th annual European Summer School 
for university students from around the world. ESS Prague is organized 
by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Prague 
College and the Faculty of Social Sciences, Charles University.

ACCA/CIMA School of Business and ACCA introductory event
ACCA/CIMA Prague College gained exemptions from the ACCA and CIMA for professinal 

accountancy qualifications
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ACCA/CIMA Prague College approved as a national teaching and computer based 
examination centre for the Association of Chartered Certified Accountants 
in the Czech Republic.

ACCA/CIMA Internship engagements for jobs in finance and accounting with Coca Cola 
and Gurbert Pharma

ACCA/CIMA Collaboration with Association of Business Services leaders (ABSL) in Czech 
Republic to develop jobs for students in finance and accounting.

ACCA/CIMA Research Collaboration with CIMA on the Future of Accounting
Institute of Documentary Film East European Forum (students' participation)
Jihlava International Documentary 
Film Festival

Ex-Oriente collaboration

Prague Fringe Festival Internship programme for students
Prague Youth Theatre Internship programme for students
European Women Audiovisual Net-
work

Panel discussions, organizer and moderator

Bohemian Productions Dramaturgist
WomenArts (USA) Collaboration with SWAN Prague
People in Need One World IFF - pre-selection commitee
Radio Free Europe Internship programme for students
Italian Chamber of Commerce Strategic opportunities in Europe
Libat Laboratory (FR}, www.libat.net Development of Virtual/Augmented Reality applications for architecture, 

arts and design
Czech Radio Students picthed ideas for radio programmes to Radio Prague, two of which 

were commissioned and broadcast by the station.
Green Doors Visual campaign raising awareness of the issue of mental health, eliminating 

prejudices linked to perception of mentally ill people.
Česká federace Powerchair Hockey Visual campaign promoting power chair hockey as a game suitable for the 

most seriously disabled people.
Civic Belarus Visual campaign introducing values of civic society in Belarus.
Czech National Trust Visual campaign focusing on fundraising and promoting projects CNT takes 

part of.
Czechs for Syria Illustrations for brochure addressing situatiuon of kids in refugee camps.
DAMU Collaboration between students
National Institute of Mental Health Project designed, developed and implemented in the company
ELI Beamlines research center Project designed, developed and implemented in the company
Danat Al Samaa Group Project designed, developed and implemented in the company
Czech Music Information Centre Project designed, developed and implemented in the company
Sassa Company Project designed, developed and implemented in the company
St. Kevin's Construction Services Ltd Project designed, developed and implemented in the company
World Hub Project designed, developed and implemented in the company
Orbit-Elektro s.r.o. Project designed, developed and implemented in the company
Madlen (madlen.kz) Project designed, developed and implemented in the company
Royal Fork (Dubai) Project designed, developed and implemented in the company
Papyrus Stationery (Dubai) Project designed, developed and implemented in the company
IPTP Networks Project designed, developed and implemented in the company
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f)	Spolupráce	s	aplikační	sférou	na	tvorbě	a	přenosu	inovací

Jak vyplývá z celé zprávy i z výše uvedených příkladů, úzké propojení s aplikační sférou představuje jednu z klíčových 
charakteristik vzdělávacího procesu i identity školy. Kromě zmíněného zapojení odborníků z praxe do tvorby  
předmětů a programů naši spolupracovníci z praxe zapojují studenty ve formě zadávání témat pro seminární  
a absolventské práce. 

g)	Podpora	mezisektorové	mobility	studentů	a	akademických	pracovníků

Prague College byla od svého založení v roce 2004 koncipována jako vzdělávací instituce postavená na úzkém 
propojení oblastí podnikání a financí, IT a designu. Tyto tři pilíře se záhy staly základem, na němž byly vybudovány 
stávající fakulty, které podporují mezisektorovou mobilitu studentů a akademických pracovníků prostřednictvím 
projektového způsobu práce napříč jednotlivými sektory a obory. Příkladem a výsledkem tohoto přístupu je např.  
naše absolventka, jejímž prvním oborem je design šperků, ale u nás studovala MSc International Management  
s důrazem na výzkum strategií. Dnes pracuje s umělci a designéry a učí je porozumět významu obchodních dovednosti 
a strategií v jejich práci. Zároveň pracuje pro úspěšné designové studio Zorya, držitele nejprestižnějšího českého 
designového ocenění Czech Grand Design.
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9.	Zajišťování	kvality	a	hodnocení	realizovaných	činností

a)	Zajišťování	kvality	a	hodnocení	realizovaných	činností

Prague College se řídí výše zmíněným britským vícestupňovým systémem hodnocení výkonů studentů, který je zároveň 
zásadním faktorem podporujícím kvalitu a úspěšnost činnosti školy. Tento komplexní a administrativně náročný 
systém se sestává z několika fází. V první fázi hodnotí všechny práce vyučující pedagog (tzv. „first marking“) , ve druhé 
(tzv. „second marking“) nezávisle na něm kolega ze stejného oboru. V případě shody třetí pedagog delegovaný  
z Teesside University (tzv. „moderator“) stvrzuje, že výkony studentů odpovídají kritériím kvality stanoveným britským 
akreditačním systémem (UK QAA). Pokud ke shodě nedojde, „moderator“ si vyžádá třetí hodnotící posudek.  
Všechny uvedené procesy jsou dokumentovány a finálně posuzovány tzv. externím examinátorem z jiné britské 
univerzity a potvrzeny v průběhu závěrečného schvalovacího zasedání zkušební akademické rady na konci každého 
semestru. Tato akademická rada (tzv. Progression Board) hodnotí výkony každého studenta individuálně a má 
pravomoci potvrdit závěrečné hodnocení v každém z jednotlivých předmětů, ovlivnit zavedení případných sankcí  
či vyloučení ze studia, finanční důsledky neplnění studijních povinností (např. zastavení stipendia), náhradní zkušební 
termíny, problematiku plagiátorství, odvolání studentů proti jejímu rozhodnutí atd.

Nedílnou součástí britského vysokoškolského systému je propracovaný systém přezkoumání kvality výuky a externích 
hodnocení v jednotlivých programech britskými akreditačními a kontrolními orgány. Každý program bakalářské úrovně 
je ročně podroben 2-3 externím verifikacím a hodnocením ze strany britských orgánů. Každý magisterský program 
musí externím hodnocením projít minimálně jedenkrát ročně. V průběhu roku 2017 Prague College navštívilo  
15 externích hodnotitelů (tzv. “examinátorů”). Někteří z těchto examinátorů hodnotili více než jeden program.  
Jejich velmi pozitivní závěrečné zprávy nezaznamenaly v roce 2017 žádné nedostatky v zajištění výuky. Tyto zprávy 
jsou dostupné na vyžádání.
www.praguecollege.cz/about-us/external-reports
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10.	Národní	a	mezinárodní	excelence	vysoké	školy

a)	mezinárodní	a	významná	národní	výzkumná,	vývojová	a	tvůrčí	činnost,	integrace	
výzkumné	infrastruktury	do	mezinárodních	sítí	a	zapojení	vysoké	školy	do	profesních	či	
uměleckých	sítí

Významná výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost studentů na národní a mezinárodní úrovni
School of Art & Design Workflow presentation – NMDS a influential creative agency.
School of Art & Design Visit to GHMP exhibition "New Acquisition"
School of Art & Design Visit to ArtMap art book store accompanied by a talk of an owner
School of Art & Design Visit to Fotograf Gallery and art book gallery
School of Art & Design Organization of an independent students' exhibition "Beyond Organic" at Hybernska 

Campus venue
School of Art & Design Visit to the National Film Archive in Prague accompanied by a talk of a film historian
School of Art & Design Talk by a film curator Diana Tabakov (online VoD portal DAFilms.com)
School of Art & Design Site-specific semestral exhibition of MA Fine Art students at ORCO, 5th January
School of Art & Design Site-specific semestral exhibition of 5 MA Fine Art students and 3 guests from BA 

FAEM as part of Projektplus at Holešovice Railway station in Prague, June 6-16
School of Art & Design Trip to Wroclaw, Poland, and visit to the Media Art Biennale WRO 2017, 19-21 May
School of Art & Design Student exhibition at Pokoje VI, second year that Prague College participated in 

the biggest site-specific exhibition of a selection of studios from Czech art schools; 
November 10-19

School of Art & Design Open Studio at Bishop's Court, organised by MA Fine Art students, 11th December
School of Art & Design 1 day site-specific exhibition of MA Fine Art students and guests from DAMU, CAS, 

UJEP, in Colloredo Mansfeld Palace in Prague, December 14
School of Art & Design Student exhibition at 4+4 Days in Motion in collaboration with DAMU students, 

October 6-14
School of Art & Design Collaboration in the projects of Master students of the DOT program in DAMU.
School of Art & Design Cyberspace Workshop and Exhibition, with students and invited guest artists, 

interactive media installations based on artworks developed collaboratively by all 
participants in-situ at BIshop's Court

School of Art & Design Public Audiovisual Art Performances and Exhibition of Interactive Art installations. 
01/2017, 05/2017

School of Art & Design Veletrzni Palac, Ai Weiwei The Law of the Journey
School of Art & Design Leica Gallery, Jaroslav Kucera Silent Dialogues
School of Art & Design Creative workshop NOD.JS, 8.12.2017
School of Art & Design Stop Motion collaborative workshop 9.10.2017
School of Art & Design Visit to GHMP exhibition "Vladimír Boudník"
School of Art & Design Visit Kristof Kintera's exhibition in Rudolfinum Gallery
School of Art & Design National Gallery of Art- 20th Century Galleries
School of Art & Design Nova Gallerie, Vinohrady
School of Art & Design Veletrzni Palac, Ai Weiwei The Law of the Journey
School of Art & Design Rudolfinium Gallery- Kristof Kintera Nervous Trees
School of Art & Design DOX, Big Bang Data
School of Art & Design DOX, Rekonstrukce paměti
School of Business ACCA in Finance & Accounting Student perspective talk provided to Coca Cola by 

Prague College students
School of Business Trial vs Arbitration or Mediation (Alternative Dispute Resolutions)
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School of Media & IT Video mapping - Jakub Pešek is founder and oganizer of Lunchmeat Czech video-
mapping festival.

School of Media & IT Visit to the National Memorial at Vitkov Hill accompanied by a tour through history 
exhibitions

School of Media & IT Visit to the National Film Archive in Prague accompanied by a talk of a film historian
School of Media & IT Talk by a film curator Diana Tabakov (online VoD portal DAFilms.com)
School of Media & IT SWAN Women Arts Festival: Students run creative writing workshop, and helped 

festival's production
School of Media & IT Participation in East Documentary Platform with Institute of Documentary Film
School of Media & IT Short experimental film 'Hana' (Original tune for the film)
School of Media & IT Jihlava International Documentary FF: Editing support to documentary filmmakers 

within the ExOriente programme
School of Media & IT One World Intrenational Human Rights Film Festival: film screenings and dicussions
School of Media & IT The students participated in the Czech elections day. Some of them have spent the day 

at the Social Democrats headquarters, where they took interviews, others visited the 
unofficial center of the TOP 09 at Kampa café.

School of Media & IT We also organised trip to Academy of Science Library to learn how to use the on-line 
resources of newspapers and magazine.

School of Media & IT Class visit to Czech Radio, where they met journalists, editors-in-chief, studio engineers 
and archivists

School of Media & IT Students conducted interviews in the field: e.g. at the National Museum, FAMU, the 
Gender Studies Centre, the Czech Foreign Ministry, Škoda Cars, Prague Conservatoire.

School of Media & IT Visit to a datacentre from Internet provider SPOJE.NET
School of Media & IT Visit the Czech Academy of Science's digitalization centre
School of Media & IT Visit Institute of Mathematics of the Academy of Sciences for a talk: Mathematics of 

bitcoins by Mgr. Jan Hladky, Ph.D.
School of Media & IT Visited a working Cisco lab environment with Cisco-certified instructor

Významná výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost akademických pracovníků na národní  
a mezinárodní úrovni

Stefano Cavagnetto, Dave 
Gannon, Bruce Gahir, Tuck 
Macrae

Designed a custom executive programme for the Czech Ministry of Defense in strategic 
management

Lucie Rivera and Stefano 
Cavagnetto

Designed a custom course for a semester study abroad students (from Institute For 
Study Abroad, hosted by Prague College): Professional Development Project that 
blends research and exploration of professional field, allowing students to visit several 
organizations in order to answer a research question. (This course now started running 
from Feb 2018)

Lucie Rivera Designing a mini series of conferences about the EU Solidarity Programme with the 
Ministry for Regional Development Structural and Investment Funds for exchange 
students (from Institute For Study Abroad, hosted by Prague College)

Andrea Pruchova Publication / Průchová, A. (2017): Visual Representations of the First Czechoslovak 
President TGM in History Textbooks of Communist and Post-Communist Production 
in Tsirlina-Spady, T. (ed.): Historiography of National Leaders: Symbolic Represen-
tations in School Textbooks from Around the World. New York City, NY: Springer 
Publishing. ISBN 978-94-024-0975-8. s. 53-72.

Andrea Pruchova Publication / Průchová, A. (2017): How to Theorize on Images? Interview with W. J. T. 
Mitchell in Mediální Studia / Media Studies 1/2017, s. 98 – 108.

Andrea Pruchova Publication / Průchová, A. (2017): Obrazy každodennosti in Art & Antiques. 4/2017.
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Andrea Pruchova Talk / Průchová, A. (2017): Remediation of Historical Photos of “Occupation“ in 
the Czech Modern History. Conference paper at The 4th Annual Conference of 
International Federation for Public History, Ravenna, Italy, 5. – 9. 6. 2017.

Andrea Pruchova Talk / Průchová, A. (2017): Becoming Monument. The Visual Representation of 
the First Czechoslovak President T. G. Masaryk in Communist and Post-communist 
Textbooks. Conference CIES 2017 “Problematizing (In)Equality“, Atlanta, USA, 5. – 9. 3. 
2017.

Andrea Pruchova Talk / Průchová, A. (2017): Hyperbarva. Transformance barvy v kyberprostoru. 
Plusminusnula Gallery, Žilina, Slovakia, 30. 6. 2017.

Andrea Pruchova Talk / Průchová, A. (2017): Postpravda a nové informační rámce. The City Gallery 
of Prague, 25. 4. 2016. Lectured and archived in Czech: www.artycok.tv/38557/
postpravda-nove-informacni-ramce

Stefano Cavagnetto/Bruce 
Gahir

Accountancy & Finance event with the Italian Chamber of Commerce in Czech 
Republic 1.12.2017

Bruce Gahir ACCA Ethics & Accountability Event talk presented
Bruce Gahir The importance of the ACCA qualification in czech Republic article in Czech Banking 

Magazine (Bankovnitvci)
Bruce Gahir ACCA Global Ethics Forum - Presentation on the Ethical Foundationd of Governance 

Frameworks
Bruce Gahir "Bridging the Gap" Talk presented at the ACCA & Graftom Breakfast meeting on 

enhancing methods to engage students in the working environment
Dave Gannon Man Disconnected - Motivating Milennials - joint presentation by the International 

Business Forum and Prague College will be MUDr Martin Stransky (Director, Yale 
University-Charles University Neuroscience Exchange Program), who will talk about 
the medical and psychological issues connected with addiction. He will be joined by 
Dave Gannon (Associate Head of the School of Business, Prague College), who will 
discuss the need for universities to address what many employers see as a growing 
problem.

Ken Nash Facilitator for Prague College Drawing Group's Life Drawing Sessions and Social Media 
Engagement. www.facebook.com/praguedrawing

Ken Nash Founder and organiser of Alchemy Reading & Performance Series. www.alchemy-
prague.com

Ken Nash Featured reader at Prague Microfestival (2017): www.praguemicrofestival.com/cz/
program

Ken Nash Featured performer Chemnitzer Musikmeile (2017): www.facebook.com/
events/1473060626087159

Masa Hilcisin Feature experimental documentary film written, directed, and produced; premiered 
within the International Documentary Competition Programme in Paris

Masa Hilcisin Production of short experimental documentary film Hana (Holocaust survivor), post-
production stage at the moment

Masa Hilcisin Speaker at the Panel Discussion 'Women Filmmakers Today', 40the International 
Women Film Festival

Masa Hilcisin Dramaturgy of feature documentary film 'Children Online' co-produced by Bohemia 
Productions and Czech TV, premiered at One World IDFF

Masa Hilcisin Co-organizer of the Panel debate 'Supporting Women Filmmakers' with European 
Women Audiovisual Network

Masa Hilcisin Co-organizer and curator of WomenArts Festival in Prague
Masa Hilcisin Pre-selection of films for OneWorld Intrenational Human Rights Documentary Film 

Festival
Masa Hilcisin Curator of the section 'Beyond the Horizon' with the OneWorld Intrenational Human 

Rights Documentary Film Festival
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Masa Hilcisin Production and exhibiton of video art project 'Personal Images: Revelations' at 44AD’s 
Open Summer exhibition, UK

Pascal Silondi Workshop, Exhibition, Performance at Electric Spring Festival, Huddersfield University, 
UK

Pascal Silondi Director of the Cyberspace Workshop, Curator of the Exhibition, Creator of Interactive 
Installation at Cyberspace event, Bishop's court CZ

Pascal Silondi Interview at VRUPERVIEW about the Cyberspace Workshop and Exhibition, www.
youtube.com/watch?v=I4gdCtwEYoY

Pascal Silondi Creation of Interactive Virtual Reality Art Intallations and applications for architecture, 
arts and design

Pascal Silondi Director of the Libat Art Lab, www.libat.net
Jakub Grosz Workshop, Exhibition, Performance at Electric Spring Festival, Huddersfield University, 

UK
Jakub Grosz Co-Director of the Cyberspace Workshop, Co-Curator of the Exhibition, Creator of 

Interactive Installation at Cyberspace event, Bishop's court CZ
Jakub Grosz Group exhibition, Kamila Zenata and Guests: Event Horizon, DOX Centre for 

Contemporary Art, Prague, CZ
Jakub Grosz Pop-up exhibition, Monolith Interactive and VR Installation, ELI Beamlines, Dolni 

Brezany, CZ
Michal Kindernay PechaKucha - artist's presentation in A4 (Bratislava)
Michal Kindernay V poměru k času, solo exhibition, audiovisual installation, prints, Galerie Off Format, 

Brno
Michal Kindernay curating of the international exhibition Včelí dům (Drak Theatre - Hradec Králové)
Michal Kindernay Situace 69, Interactive installation in cooperation with Darina Alster, Galerie Pavilon, 

Prague
Michal Kindernay Imagograph (Performance in Psát město festival, Prague)
Michal Kindernay Artist talk / presentation in MyStreetFilms (Prague, Brno)
Michal Kindernay Soundworms - Mariánské Radčice (co-organizing symposium related to Acoustic 

Ecology)
Michal Kindernay Audiovisual performance (ALTA theatre, Skautský institut, Plato in Prague / Ostrava)
Michal Kindernay Landscape Revisited 6 / Future of Rural Art, site-specifc installation, Kunstdorf / 

Periférne centrá, Slovakia
Michal Kindernay Homeostasis, film screening (together with Miloš Vojtěchovský, Ondřej Vavrečka), 

Czech Centre – Bucharest, Romania
Michal Kindernay Homeostasis, screening of the film / lecture with Miloš Vojtěchovský, Academie Film 

Festival, Olomouc
Michal Kindernay Air – Move – Sound + CCEA MOBA, public art intervention & performances, 

I.P.Pavlova, Prague
Michal Kindernay Sounding, Resonating, Vibrating - Dunai Hangtérképek, collective exhibition, The 

Exhibition Hall Sokols, Ostrava
Michal Kindernay MEETINGS Festival 2017, video installation, Central and West Jutland, Danmark
Michal Kindernay exhibition - Běguni, OGV, Jihlava
Michal Kindernay presentation / 1 day exhibition of Dunai Hangtérképek / Átalakulások-Kigőzölgések-

Melanózis, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest, Hungary
Michal Kindernay Active Public Space - CCEA MOBA and Michal Kindernay, installation / conception, 

Kvalitář gallery, Prague, Czech Republic
Michal Kindernay VIRTUALITIES AND REALITIES - RIXC Art Science Festival, video installation & print, 

kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
Michal Kindernay Transformation / Vapours / Melanosis. Screening, Kruh Architecture festival, Jihlava 

International Documentary Film Festival
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Michal Kindernay group exhibition, sound installation, Moravian Gallery, Brno, Czech Republic
David Vaughan "Czech Books“: a bi-weekly radio programme on contemporary Czech literature for 

Czech Radio (in total 22 programmes).
David Vaughan “Jazyky mi docela šly“ (one-hour documentary for Czech Radio Vltava about the poet 

and translator Ewald Osers).
David Vaughan “Paříž, město plné snění” (one-hour radio documentary for Czech Radio Vltava about 

literary Paris in the 19th century and today)
David Vaughan Bookworld Book Fair: presented the annual Jiří Theiner Award
David Vaughan Institute for Czech-American Relations: chaired the discussion "Gender Parity in the 

Czech Republic“.
David Vaughan Václav Havel Library: chaired the launch of "The Well at Morning", a new English 

translation of the poetry of Bohuslav Reynek.
David Vaughan Poetry Day: chaired discussions and readings at the Slovak Institute and the Anglo-

American University.
David Vaughan Guest lecture at Fakulta humanitních studií Veleslavín „Sound as a historical source“
David Vaughan Chaired the international conference of the Humboldt Club of the Czech Republic 

"Ethics in Science“, hosted by the German Embassy
David Vaughan Article "The Role of Propaganda in the 1938 Munich Crisis“ published on the portal 

"Hate Free".
David Vaughan "Höret meine Stimme“ („Hear My Voice“ – on propaganda and counter-propaganda 

during the Sudeten crisis), a paper published in "Hörfunk und Hörfunkpolitik in der 
Tschechoslowakei und im Protektorat Böhmen und Mähren (Frank und Timme, Berlin, 
2017)

David Vaughan A literary evening with the Irish poet Michael O'Loughlin (for the Městská knihovna 
and Památník národního písemnictví)

Marie Doucet PhD student at FUD UJEP (Usti nad Labem), theme of research "Co-creation in service 
design"

Marie Doucet Design of a paper installation in Loving Hut restaurant, for Esté Architekti, Prague
Marie Doucet Collaboration on exhibition stand design at Designblok (presentation of the 

Department of Design, Faculty of Architecture, CVUT)
Sasha Chagina Article in FONT magazine, issue 151, Ladies Wine Design Prague participant, Creator 

of "Graphics Easy", educational project on Instagram
Vidhu Maggu Organised and conducted workshops for companies on topics of "Diversity and 

Inclusion" and "Intercultural training".
Cristina Maldonado 9 presentations of the performance Stereopresence in theater Alfred ve Dvore, Prague 

and Divadlo 29, Pardubice. Direction and perfroming.
Cristina Maldonado One week art residency to develop new work in Ausland, Berlin.
Cristina Maldonado Three days residency to develop new work in Divadlo 29, Pardubice.
Cristina Maldonado Concert performance in Ausland, Berlin with collective Blavatsky Society.
Cristina Maldonado Residency and presentation of work in progress of new work in theatr Alfred ve Dvore, 

Prague.
Cristina Maldonado Lecturer and mentor in the Master program Directing for Devising and Object Theater 

in DAMU
Cristina Maldonado Director and mentor of "The mirror" video installation for the international festival 4+4 

Days in Motion
Cristina Maldonado Co-director of performance "Entietled" with DoMA company presented in 

international festival 4+4 Days in Motion
Alejandro Villamarin Expositor and Instructor of a course: Continuos Delivery Using Ansible and Docker at 

XII Congress of Science and Technology ESPE - 2017
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Jiřina Šmejkalová 27.3. 2017 Přednáška „Counter-culture, escapism or the economy of shortage? Home 
libraries in pre-1989 Czechoslovakia“ (spoluautor dr. Roar Lishaugen, University of 
Oslo), SIEF – Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore Conference, Göttingen.

Jiřina Šmejkalová 9.5. 2017 Přednáška na sympoziu “Annual Symposium of the Print Culture Research 
Unit at Oxford Brookes University”, Oxford International Centre for Publishing, 
Headington Hill Campus Oxford Brookes University.

Jiřina Šmejkalová 24.5. 2017 Prezentace projektu “Paper as an Agent of Soci-cultural Change“ (spoluautor 
dr. Roar Lishaugen, University of Oslo) na pozvání Dr. Kristiny Lundblad, v rámci 
prvního setkání mezinárodního výzkumného týmu projektu „Books and Politics“ v 
Division of Book History, Lund University.

Jiřina Šmejkalová 28.6. 2017 “Výzkumy čtenářství v soušasné mezinárodní perspektivě”, prezentace 
a workshop na Letní škole KISK 2017 (Kabinet informačních studií a knihovnictví, 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)  v areálu KOVO ŽĎAS u obce Zubří, okres 
Žďár nad Sázavou.

Jiřina Šmejkalová 14.9. 2017 Přednáška “Impulses of New Materialism in Researching Cold War 
Command Culture” na sympoziu New Materialisms on the Crossroads of the Natural 
and Human Sciences, v rámci COST WG2 Meeting and Workshop, Rachel Carson 
Center, LMU Munich. 

Jiřina Šmejkalová 26. - 29.10. 2017 Cyklus hostujících přednášek a workshopů "De-Westernizing Media 
and Cultural Studies", Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt.

b)	národní	a	mezinárodní	ocenění	vysoké	školy,

Studenti a zaměstnanci školy v  minulých letech získali řadu ocenění, např.:

Držitel-ka Ocenění Datum
Laetitia Desroches Penguin Design Awards July 2011
Milan Nedved Bronze award European Design Awards September 2012
Helena Jakoube YCN Student Award June 2013
Petr Roudensky Dean’s Award, Teesside University November 2014
Stragil Gaydarski Microsoft Worldwide Corporate Account & Partner Co-Selling Team Award August 2014
Jiri Ptacek Vera Jirousova award November 2015
David Vaughan Czech Book Prize readers’ award for 'Hear My Voice' (2014) 2015
Jan Rosicky RSA Student Design Award June 2016
Jan Rosicky Forbes 30 under 30 2017

c)	mezinárodní	hodnocení	vysoké	školy	nebo	její	součásti,	včetně	zahraničních	akreditací

Prague College je pobočkou zahraniční vysoké školy se všemi programy akreditovými dle právních předpisů Velké 
Británie a tituly udělovanými ve spolupráci s britskou veřejnou vysokou školou Teesside University.
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11.	Třetí	role	vysoké	školy

a)	Zhodnocení	působení	Prague	College	v	oblasti	přenosu	poznatků	do	praxe

Prague College systematicky podporuje studenty  
v národních a mezinárodních výzkumných a tvůrčích 
aktivitách, které mají perspektivu přenosu  
do praxe. Projekty vyvinuté studenty bakalářských 
a magisterských studijních programů jsou 
pravidelně oceňovány za to, že mají potenciál stát se 
konkurenceschopnými a prodejnými produkty. Jedním 
z příkladů je tvorba Jana Rosického, který se stal prvním 
Čechem, jenž obdržel prestižní cenu Royal Society 
of Arts Student Design Award, kterou v minulosti 
získal např. Jonathan Ive, hlavní designér Applu. 
Rosickému byla udělena za návrh šperku “M”, se kterým 
se dá bezkontaktně platit, a doprovodné aplikace, 
jež automaticky třídí výdaje a hlídá rozpočet. Jeho 
konceptem už se inspirovaly dvě banky, včetně České 
spořitelny, a pracují na jeho dalším vývoji. Jan byl také zařazen do seznamu 30 NEJTALENTOVANĚJŠÍCH ČECHŮ  
POD 30 LET časopisu Forbes www.forbes.cz/30pod30-2017 a nadále spolupracuje se školou jako Visiting Artist.
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Příloha:	Vybrané	tabulky

Vybrané tabulky

Tab. 2.1:  Akreditované studijní programy (počty)

Prague College
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium Doktorské studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

School of Business
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 2 2 1 5
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 0
Fakulta celkem X 2 2 0 0 1 0 0 0 5
School of Art & Design
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 0
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 2 2 4
Fakulta celkem X 2 0 0 0 2 0 0 0 4
Scholl of Media & IT
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 1 1 1 3
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 0
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 0
Fakulta celkem X 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Prague College
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
technické vědy a nauky 21-39 1 1 0 0 1 0 0 0 3
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonomie 62.65 2 2 0 0 1 0 0 0 5
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 2 0 0 0 2 0 0 0 4
VŠ CELKEM X 5 3 0 0 4 0 0 0 12

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční K/D = kombinované / distanční
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Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Prague College
Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM
do 15 

hod
od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

do 15 
hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 1 1
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 1 2 3
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 1 1
CELEKM 0 1 4 0 0 0 0 5

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Prague College
Kurzy orientované na 

výkon povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM*

Z toho počet účastníků, jež 
byli přijímaní do 

akreditovaných studijních 
programů podle § 60 

zákona o vysokých školách
do 15 

hod
od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

do 15 
hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39 5 5
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73
ekonomie 62.65 3 22 25
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75
obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 35 35
CELKEM* 3 62 65

Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem součtem předcházejících řádků či sloupců, ale 
odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů. 
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Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Prague College
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium Doktorské studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

School of Business

Skupiny akreditovaných studijních 
programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 104 26 69 199
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 0
Fakulta celkem X 104 26 0 0 69 0 0 0 199
Z toho počet žen na Fakultě 1 X 49 9 35 93
Z toho počet cizinců na Fakultě 1 X 87 12 54 153
School of Art & Design
Skupiny akreditovaných studijních 
programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 0
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 188 3 29 220
Fakulta celkem X 188 3 0 0 29 0 0 0 220
Z toho počet žen na Fakultě 2 X 125 1 12 138
Z toho počet cizinců na Fakultě 2 X 166 1 17 184
School of Media & IT
Skupiny akreditovaných studijních 
programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 64 9 5 78
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 0
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 0
Fakulta celkem X 64 9 0 0 5 0 0 0 78
Z toho počet žen na Fakultě 3 X 7 2 1 10
Z toho počet cizinců na Fakultě 3 X 53 9 3 65
Prague College
Skupiny akreditovaných studijních 
programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
technické vědy a nauky 21-39 64 9 0 0 5 0 0 0 78
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonomie 62.65 104 26 0 0 69 0 0 0 199
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 188 3 0 0 29 0 0 0 220
VŠ CELKEM X 356 38 0 0 103 0 0 0 497
Z toho počet žen celkem X 181 12 0 0 48 0 0 0 241
Z toho počet cizinců celkem X 306 22 0 0 74 0 0 0 402

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)

Prague College Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium 
CELKEMP K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM

School of Business 2.30% 2.30% 15.8% 15.8% 4.7%
School of Art & Design 2.70% 11.10% 4.30% 14.3% 14.3% 7.5%
School of Media & IT 8.00% 16.70% 9.70% 0.0% 0.0% 9.1%
VŠ CELKEM 3.30% 13.30% 4.20% 14.3% 14.3% 6.3%

Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika.
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv. 
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet. 

Příklad:

V roce 2016 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně ukončeno 
180. Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %.

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia 
(počty fyzických osob)

Prague College
Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia**
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 
předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 
jiná stipendia (Scholar Award, Social Engagement Award, Special 
Award, Refugee Award) 147 22966
CELKEM*** 147 22,966

Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT. 
Pozn.: ** =  Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo 
dané stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba 
započtena pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených. 
Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem 
nejsou součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů. 

Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok  
celkově 15 000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. 
Průměrná výše tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3). 
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Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)

Prague College
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium

Navazující 
magisterské 

studium Doktorské studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

School of Business

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 30 35 65
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 0
Fakulta celkem X 30 0 0 0 35 0 0 0 65
Z toho počet žen na Fakultě 1 X 15 23 38
Z toho počet cizinců na Fakultě 1 X 23 26 49
School of Art & Design
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 0
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 0
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 58 1 3 62
Fakulta celkem X 58 1 0 0 3 0 0 0 62
Z toho počet žen na Fakultě 2 X 39 2 41
Z toho počet cizinců na Fakultě 2 X 47 3 50
School of Media & IT
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0
technické vědy a nauky 21-39 14 3 17
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0
ekonomie 62.65 0
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0
obory z oblasti psychologie 77 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 0
Fakulta celkem X 14 0 0 0 3 0 0 0 17
Z toho počet žen na Fakultě 3 X 0
Z toho počet cizinců na Fakultě 3 X 11 2 13
Prague College
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
technické vědy a nauky 21-39 14 0 0 0 3 0 0 0 17
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ekonomie 62.65 30 0 0 0 35 0 0 0 65
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 74.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 81.82 58 1 0 0 3 0 0 0 62
VŠ CELKEM X 102 1 0 0 41 0 0 0 144
Z toho počet žen celkem X 54 0 0 0 25 0 0 0 79
Z toho počet cizinců celkem X 81 0 0 0 31 0 0 0 112

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

Prague College Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu
School of Business
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73
ekonomie 62.65 168 168 42 41 114 114 25 23
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75
obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82
Fakulta celkem X 168 42 41 0 0 0 114 25 23 0 0 0
School of Art & Design
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73
ekonomie 62.65
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75
obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82 157 157 71 69 57 57 14 13
Fakulta celkem X 157 71 69 0 0 0 57 14 13 0 0 0
School of Media & IT
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39 103 103 33 28 19 19 3 3
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73
ekonomie 62.65
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75
obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82
Fakulta celkem X 103 33 28 0 0 0 19 3 3 0 0 0
Prague College  - celkový údaj za VŠ není součtem údajů za jednotlivé fakulty!
Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV
přírodní vědy a nauky 11-18
technické vědy a nauky 21-39
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky 41.43
zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky 51-53
společenské vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73
ekonomie 62.65
právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68
pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74.75
obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81.82
Vysoká škola CELKEM X

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Prague College Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci*
CELKEM z toho ženy

Heads of Schools
Associate Heads 

of Schools Programme Leader Principal Lecturer Associate Lecturer

Vědečtí, výzkumní a 
vývojoví pracovníci 

podílející se na 
pedagog. činnosti

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy
do 29 let 1 1 5 3 6 4
30-39 let 1 1 23 10 24 11
40-49 let 3 1 1 7 3 7 22 10 40 14
50-59 let 1 1 1 9 3 12 3
60-69 let 1 1 1 1
nad 70 let 0 0
CELKEM 3 1 2 0 9 4 9 1 60 27 0 0 0 0 83 33

Kontrola s údaji z tab. 6.3 TRUE TRUE

Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)

Prague College Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí

Počet osob podílejících 
se na výuce

Počet osob podílejících se 
na vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na praxi

Počet osob podílejících se na 
výuce

Počet osob podílejících se na 
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na praxi***

School of Business 1
     z toho ženy
School of Art & Design 15
     z toho ženy 7
School of Media & IT 8
     z toho ženy 2
CELKEM 0 0 0 16 0 0
     z toho ženy 0 0 0 7 0 0

Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je 
kmenovým zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: *** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.


