
Omyly a nepravdy obecně šířené o UJAK a jejich uvedení na pravou míru 

 

O UJAK obecně 

Omyl Pravda 

UJAK je školou celebrit. UJAK má 5.829 studentů a 27.000 absolventů. Kdo 
zná 32.800 českých celebrit? Atraktivní obor 
„Mediální studia“ však známé osobnosti přirozeně 
přitahuje. 

UJAK nemá mít státní souhlas 
s působením jako vysoká škola 
(podle nejnovějšího stanoviska AK). 

UJAK má 14 letou historii, je první soukromou 
univerzitou v ČR, působí výhradně v komplexu 
vlastních budov v centru Prahy, plní bez výjimky 
všechny funkce ze zákona o vysokých školách, má 
auditované hospodaření, je členkou vrcholných 
národních i mezinárodních vysokoškolských institucí 
a orgánů, je držitelkou evropské vysokoškolské 
Erasmus Charter, je výzkumnou organizací podle 
evropské legislativy, má mezinárodní akreditaci 
FIBAA nyní prodlouženou do roku 2020 i 
dlouhodobě platné akreditace od české AK.  

O kvalitě UJAK 

Omyl Pravda 

UJAK má málo učitelů. V únoru 2015 UJAK zaměstnává 233 akademických 
pracovníků a k tomu dalších 185 externích 
spolupracovníků (vedoucích a oponentů 
kvalifikačních prací). Při 5.829 studentech je to 25,1 
studenta na akademického pracovníka. Zákon ani 
žádný jiný předpis poměr počtu studentů na počet 
učitelů nestanoví.  

UJAK má příliš mnoho studentů. V roce 2010 měla UJAK 11.350 studentů. Do 
letošního roku tento počet na základě doporučení 
AK zredukovala na 5.829, tedy na polovinu.  
UJAK si v pedagogických oborech sama zavedla 
omezení počtu přijímaných studentů, což zákon 
nevyžaduje. 
UJAK si v pedagogických oborech sama zavedla 
přijímací zkoušky, které zákon nevyžaduje. Zkoušky 
preferují uchazeče s vynikajícími výsledky 
v předchozím studiu. 

O oboru Speciální pedagogika – učitelství 

Omyl Pravda 

Jeden učitel vede 65 diplomových 
prací. 

Jeden učitel UJAK vede maximálně 20 prací na všech 
oborech, na nichž vyučuje. Maximální počet prací na 
jednoho učitele je elektronicky hlídán informačním 
systémem školy.  Výjimky do počtu maximálně 29 
prací  na celé škole musí být doložitelně zdůvodněny 
a odsouhlaseny komisí (např. když učitel málo učí).  



Vedoucí diplomových prací jsou 
nekvalifikovaní. 

Práce vede 7 prof. , 15 doc., s ostatními vědeckými 
hodnostmi 24, 27 PhDr. nebo PaedDr., 19 Mgr. nebo 
Ing. Pokud je vedoucí práce Mgr. či Ing., pak alespoň 
jeden z oponentů musí mít alespoň Ph.D. Celkem jde 
o 92 vedoucích prací na 391 studentů. Zákon ani 
žádná jiná norma požadavky nestanoví.  
 

V oboru je příliš mnoho studentů. UJAK vyšla jednorázově vstříc většímu počtu 
zájemců o doplnění pedagogické kvalifikace, což 
bylo vyvoláno novou legislativou. V současnosti je 
v obou ročnících oboru 1019 studentů, 36 pedagogů 
(tj. 28,3 studentů na učitele). Téměř všichni studující 
jsou v kombinované formě studia. Od podzimu roku 
2015 to bude 340 studentů na 36 učitelů (tj. 9,44 
studenta na učitele, pokud ovšem bude akreditace 
udělena).  

 

Na oboru UJAK fungují seminární 
skupiny o 60-100 studentech. 

Seminární skupiny existují podle akreditovaného 
studijního plánu pouze v prezenčním studiu. V těch 
je na UJAK maximálně 24 studentů. V kombinované 
formě studia seminární skupiny nejsou, opět podle 
akreditovaného studijního plánu. Jsou zde pouze 
přednášky, přičemž velikost přednáškových učeben 
UJAK je oněch 60-120 posluchačů. Na jiných školách 
jsou běžné přednáškové auly pro stovky posluchačů. 

 

 

 

 

 


