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Odborné zaměření 

 Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu  
a vývoje. 

 Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání: akreditované vysokoškolské programy v oblasti 
humanitních a sociálních věd: 

 pedagogické obory, 

 mediální komunikace, 

 ekonomicko-právní a správní obory, 

 manažerská studia, 

 bezpečnostní obory, 

 pojišťovnictví, 

 management cestovního ruchu, 

 umělecké obory (audiovizuální tvorba, scénická a mediální studia). 
 

 Univerzita s mezinárodní akreditací v oblasti managementu, řízení a rozvoje lidských 
zdrojů se zaměřením na Evropskou unii (MBA). 

 Hlavní zaměření univerzity ve výzkumu a vývoji – základní a aplikovaný výzkum včetně 
vývoje a inovací v následujících oblastech:  

 pedagogické vědy včetně tvorby koncepcí, strategií a metodik; 

 moderní formy a metody ve vzdělávání (e-learning, distanční vzdělávání, vzdě-
lávání dospělých, celoživotní vzdělávání); 

 rozvoj lidských zdrojů včetně tvorby koncepcí a rozvoje aplikačních disciplín (např. 
v rámci studia MBA); 



 aplikace základního výzkumu v humanitních a společenských vědách (filosofie, 
logika, sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, pedagogika, historie, právní 
specializace, řízení a státní správa, umění a uměnovědy, cizí jazyky); 

 komunikace a média včetně aplikací v oblasti klasických masmédií a internetu; 

 spolupráce akademické sféry se zaměstnavateli a průmyslem; 

 spolupráce s regionálními samosprávnými a zaměstnavatelskými strukturami; 

 mezinárodní spolupráce v aplikacích společenskovědního výzkumu. 
 

 Vzdělávací instituce uskutečňující programy celoživotního vzdělávání a další kursy 
s dopadem na rekvalifikace a trh práce spolu s akreditovanými vysokoškolskými 
studijními programy.  

 

Nabízené služby 
 Výzkumy a průzkumy v oblastech: vzdělávání, pedagogika, zaměstnanost, sociální  

a ekonomická společenská struktura, sociální dialog, menšiny a znevýhodněné skupiny, 
sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, bezpečnost, pedagogika, historie, 
právní specializace, řízení a státní správa, komunikace a média včetně aplikací v oblasti 
klasických masmédií a internetu. 

 Tvorba vzdělávacích a rekvalifikačních programů, koncepcí, strategií a metodik. 

 Tvorba koncepcí ve vzdělávání, výzkumu a vývoji. 

 Tvorba a uskutečňování vzdělávacích programů se zaměřením na využití znalostí  
a kompetencí v Evropské unii.  

 Výroba audiovizuálních pořadů, mediální a komunikační trénink a další aktivity 
ve vlastním Audiovizuálním studiu (rozhlasové studio, televizní studio, fotografický 
ateliér). 

 Vývoj a aplikace moderních forem a metod ve vzdělávání (e-learning, distanční 
vzdělávání, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání). 

 Rozvoj lidských zdrojů včetně tvorby koncepcí a rozvoje aplikačních disciplín. 

 Rozvoj výuky cizích jazyků, možnost složení mezinárodně uznané jazykové zkoušky 
TELC. 

 

 

  



Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce 
 

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty 

Název projektu 
Příjemce 

(instituce) 
Doba 
řešení 

Grantové 
schéma 

/poskytovatel 

Demografická socioekonomická analýza 
Městské části Praha 3 

UJAK 
12/2013- 

5/2014 
MČ Praha 3 

Liberální společnost, nebo národní 
společenství? Sociální politika v 
Protektorátu Čechy a Morava, 1939-1945 

UJAK 

(spolupříjemce: 
Masarykův 

ústav a Archiv 
AV ČR) 

2014-2016 GA ČR 

Analýza nástrojů ke kontrole intenzity 
práce v podmínkách ekonomické krize 

UJAK 2013-2014 

Demokritova 
Univerzita 
v Thrákii 
(Řecko) 

Universities and Local Development  
in Moravia-Silesia, Czech Republic 

Individuální 

(pracovník 
UJAK) 

2013-2014 OECD 

Česká šlechta v proměnách 20. století UJAK 2012-2016 GA ČR 

Modernizace bakalářského studijního   
programu Manažerská studia – řízení 
lidských zdrojů 

UJAK 2013-2015 OP PA 

Nová cesta k praxi: inovace ve studiu 
speciální pedagogiky 

UJAK 2013-2015 OP PA 

Podpora žáků s SPU prostřednictvím 
nápravných cvičení v e-formě 

ACADEMIA 
IREAS (UJAK 
nefinanční 
partner) 

2014-2015 OP PA 

Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách 

Farní charita 
Starý Knín 

(UJAK – 
nefinanční 
partner) 

2012-2014 OP LZZ 

Syndrom CAN a kompetence pracovníků 
škol 

IREAS, Institut 
pro struktu-
rální politiku 

(UJAK – nefi-
nanční partner) 

2013-2014 OP VK 



Spolupráce Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. a Integračního 
centra Zahrada v oblasti vzdělávání žáků 
s kombinovaným postižením II 

UJAK 2013 

Grantový a 
podpůrný fond 
městské části 

Praha 3 

 Srovnání etických kodexů ČT a BBC  
 

UJAK 2014-2015 
Specifický 

výzkum UJAK 

Analýza motivace zaměstnanců pro další 
profesní rozvoj 

UJAK 2014-2015 
Specifický 

výzkum UJAK 

Dobrovolníci v oblasti péče o seniory UJAK 2014-2015 
Specifický 

výzkum UJAK 

Analýza a komparace ekonomických 
parametrů zabezpečení bezpečnosti státu 
a ochrany obyvatelstva České republiky a 
vybraných států Evropské Unie 
(Slovensko, Rakousko, Bulharsko) 

UJAK 2014-2015 
Specifický 

výzkum UJAK 

Transgenerační přenos nežádoucího 
chování k dítěti jako součást rizikových 
faktorů v rodině 

UJAK 2013-2014 
Specifický 

výzkum UJAK 

Analýza systému vzdělávání učitelů 
středních škol v České republice 

UJAK 2013-2014 
Specifický 

výzkum UJAK 

Edukace seniorů v evropském kontextu – 
teoretická a aplikační východiska 

UJAK 2013-2014 
Specifický 

výzkum UJAK 

Komplexní diagnostika breptavosti 
/Prevence negativních dopadů na 
pracovní zařazení osob s breptavostí/ 

UJAK 2013-2014 
Specifický 

výzkum UJAK 

Model řízení cestovního ruchu v 
turistickém regionu Střední Čechy 

UJAK 2013-2014 
Specifický 

výzkum UJAK 

Andragogický model učení a vzdělávání 
dospělých založený na získávání a rozvoji 
klíčových kompetencí 

UJAK 2009-2011 GA ČR 

Formování a vývoj sociálního státu 
v Československu 1918–1992 

UJAK 2009-2011 GA ČR 

České operní divadlo v letech 1990-2005 UJAK 2007-2010 GAČR 

Inovace tří bakalářských studijních pro-
gramů na Univerzitě Jana Amose Komen-
ského Praha – tvorba společného studij-
ního základu v distanční formě studia 

UJAK 2011-2013 OP PA 



Bezpečnost občanů a krizové řízení   

Institut 
ochrany 

obyvatelstva 
ČR 

2012-2014 

Program 
bezpečnostního 

výzkumu 
Ministerstva 

vnitra ČR 

Inovace akreditovaného studijního 
programu Vysoké školy podnikání, a.s.  
do modulárního členění 

VŠP  

(UJAK - 
finanční 
partner) 

2010-2012 OP VK 

Anglickým jazykem, motivací ke 
vzdělávání a individuálním doučováním  
k rovným příležitostem 

IREAS (UJAK 
nefinanční 
partner) 

2012-2014 OP VK 

Projekt spolupráce Univerzity Jana 
Amose Komenského Praha s.r.o.  
a Integračního centra Zahrada 

UJAK 2012 

Grantový  
a podpůrný 

fond městské 
části Praha 3 

Zajištění realizace manažerského 
vzdělávacího programu v rámci projektu 
„Zvyšování kompetencí řídících 
pracovníků v sociálních zařízeních“ 

UJAK 2009-2011 
OP LZZ  

Zlínský kraj 

 



Významné celostátní projekty s participací UJAK 

 

Název projektu Trvání 
Doba 

participace 
UJAK 

Grantové schéma 

Zajišťování a hodnocení kvality 
v systému terciárního vzdělávání 

2010-2013 2012-dosud 
ESF - Individuální 
projekt národní 

(MŠMT) 

KREDO – KA02, plně zapojená instituce 2012-2015 2012-dosud 

ESF - Individuální 
projekt národní 

(MŠMT) 

KREDO – KA04, garantování klíčové 
aktivity 

2013-2015 2013-dosud 

ESF - Individuální 
projekt národní 

(MŠMT) 

Národní kvalifikační rámec terciárního 
vzdělávání 

2009-2012 2009-2012 

ESF - Individuální 
projekt národní 

(MŠMT) 

Studie proveditelnosti pro věcný 
záměr zákona o terciárním vzdělávání 

2008-2009 2008-2009 
Expertní činnost  
v rámci přípravy 

zákona 

Reforma terciárního vzdělávání 
(příprava věcného záměru zákona  

o terciárním vzdělávání  2009; 
příprava zákona o vysokých školách 
2011) 

2009-2011 2009, 2011 

ESF - Individuální 
projekt národní 

(MŠMT) 

 

 

 

Kontaktní osoba 
Jméno: Ing. Kateřina Lendrová 

Název instituce: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

E-mail: lendrova.katerina@ujak.cz 

Tel.: (+420) 267 199 041 

Web: www.ujak.cz 

 


