
 

 

 

 

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 

Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o. 

Michelská 12, 140 00 Praha 4 

tel.: +420 296 330 660 

e-mail: info@smvvpraha.cz, info@gymotech.cz 

 

Vzdělávání dospělých 

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT vedena pod: Č.j. MŠMT-34015/2020-1 

 

Zaměřujeme se na další vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení i široké veřejnosti. 
Spolupracujeme jak se zkušenými vysokoškolskými pedagogy, tak i odborníky z praxe, kteří nám 

pomáhají prosazovat systémové změny v pohledu na vzdělávání sdílením svých profesních i osobních 

zkušeností. Naším cílem je, aby tuto vzdělávací instituci tvořili odborníci na různé oblasti vzdělávání a 
podařilo se nám zapojit do vzdělávání učitelů co nejširší spektrum osobností. 

 

Akreditované  vzdělávací programy: 

 

Garant: Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.: 

  jaroslav.turanek@nexars.cz 

 

„Dopad infekčních chorob a pandemií na rozvoj společnosti a států v různých historických 

etapách“                    Datum konání: od září 2022 
č. akreditace: MŠMT-19643/2020-3-654; 6 vyučovacích hodin,  

cena: 1.650,-- Kč 

       

Anotace předmětu: 
Seminář pro pedagogické pracovníky je zaměřený na výklad vztahu mezi infekčními chorobami a jejich 
dopadem formou pandemií na rozvoj společnosti a států v různých historických etapách. Přístupnou 

formou budou vysvětleny medicínské aspekty hlavních infekčních chorob a jejich klíčový dopad na 

historické události, jejichž výsledek byl určující po další rozvoj lidstva. Diskutována bude otázka přežití 
jednotlivce versus společenství na příkladech z živočišné říše a z pohledu lidské společnosti a ve vztahu 

k základnímu biologickému zákonu. Infekční nemoci budou nahlíženy z perspektivy faktoru přírodního 

výběru a z pohledu lidské společnosti. Zvláštní pozornost je věnována současné pandemii SARS-Cov-2, 

která je názornou ukázkou dopadu pandemie na klíčové faktory pro zvládnutí infekčních pandemií: 

politické prostředí, hygienická opatření, farmaka a vakcíny, technologicko-průmyslová, zdravotnická,  a 
vzdělávací úroveň společnosti, antivakcinační hnutí. 

 
Pan prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. působí na Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity 

Palackého a Fakultní nemocnice Olomouce. Spojen je ovšem i s Masarykovou univerzitou, kde 
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studoval biochemii a také zde vyučuje, nebo s Univerzitou Karlovou, kde úspěšně absolvoval 
profesorské řízení.  

Dlouhodobě se věnuje rozvoji imunofarmakologie a imunoterapie v oblasti rekombinantních  a 
genetických vakcín, součástí jeho profesního zájmu je také fyzikální chemie nanosystémů a 

nanotechnologie pro medicínské aplikace. Zejména v oblasti moderních rekombinantních vakcín, 

molekulárních adjuvans a biokompatibilních nanosystémů pro cílení léčiv patří v České republice 
k průkopníkům. Pedagogicky působí také na Fakultě chemie VUT Brno a je zde členem vědecké 

rady. 

Je autorem nebo spoluautorem 105 vědeckých prací publikovaných v impaktovaných časopisech, 
devět kapitol v monografiích, pěti prototypů, deseti recentních patentů a tří nových patentových 

přihlášek, H index je 24. Stál u založení České společnosti pro buněčnou a genovou terapii , ve které 
je dlouholetým členem výboru a jeho předsedou. Za svou práci získal řadu ocenění, mimo jiné dvě 

ceny Technologické agentury ČR nebo cenu ministra zemědělství, byl také nominován na cenu 

Česká hlava. 
S Lékařskou fakultou UP ho pojí více než dvacetiletá spolupráce s profesory Milanem Raškou a 

Evženem Weiglem, která je naplněna publikacemi, patenty a získanými velkými mezioborovými 
komplexními projekty, zejména čtyřmi recentními projekty OP VVV zaměřenými na edukaci v 

oblasti imunofarmakoterapie i na aplikovaný a základní výzkum v oblasti rekombinantních vakcín. 

V současnosti koordinuje spolupráci Ústavu imunologie s dalšími akademickými a univerzitními 
pracovišti a českými farmaceutickými firmami v rámci vývoje moderních vakcín a adjuvans. Je 

vedoucím výzkumu a vývoje výzkumné organizace NEXARS. 

 
Garant: Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 

  gombar@vsmvv.cz 
 
„Islám, islámský fundamentalismus, islamismus na Blízkém východě“  

č. akreditace: MŠMT-39198/2020-2-1058 ;  6 vyučovacích hodin Datum konání: od září 2022 

cena: 1.650,-- Kč 

 

Anotace předmětu: 
Seminář je zaměřený na prezentaci poznatků o náboženském systém klasického a moderního islámu 
v kontextu hledání odpovědi na otázku „je na Blízkém východě perspektivní demokracie či islámský 

fundamentalismus“. Zvláštní pozornost je věnována vysvětlení rozdílů mezi islámem, islámským 
fundamentalismem, islamismem, sunnity a šíity a možnostem vývoje a integrace islámské  kultury 

v západní civilizaci, které je možné využít ve výukové praxi. 

 
Pan Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.  je historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů, 

arabista, islamolog (nar. 14.10.1952 v Hranicích na Moravě). V roce 1977 absolvoval studium 
dějin-filozofie-arabštiny, 2008 profesor mezinárodních politických vztahů (VŠE).  

Od roku 1977 působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2004–14 ředitel Ústavu 

Blízkého východu a Afriky, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, 

vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie. Přednáší dějiny islámských zemí, islám, 

dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů, diplomatický protokol.  
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V letech 2008–12 byl reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro 
euro-středomořský dialog, 1984–85 působil v Libyi, 1991–93 působil na ZÚ v Tripolisu a 

Damašku. V letech 1993–97 byl poradcem Ministerstva financí, 2002 Ministerstva obchodu a 
průmyslu, 2014–17 poradce ministra zahraničních věcí. V letech 1994–99 byl viceprezidentem 

Česko-arabské obchodní komory a od 1993 místopředsedou Společnosti česko -arabské. 

 
Publikace: Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986), Úvod do dějin islámských 

zemí (1994), Moderní dějiny islámských zemí (1999), Dramatický půlměsíc (2001), Kmeny a klany v 

arabské politice (2004), Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007), Dějiny Egypta (2009, 2021) , 
Dějiny Iráku (2013), Dějiny Libye (2015), Dějiny mezinárodních politických vztahů I. (2019) , 

připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska. Připravuje vydání knihy Dějiny Sýrie.  

 

Garant: Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. : 
Emeritní rektor 

  soukup@vsmvv.cz 

 

„Člověk a kultura – nová mezioborová perspektiva“    
č. akreditace: MŠMT-19643/2020-3-654; 6 vyučovacích hodin  Datum konání: od září 2022 
cena: 1.650,-- Kč 

 
Anotace předmětu: 
Seminář pro pedagogické pracovníky je zaměřený na prezentaci nových poznatků o člověku, kultuře 

v kontextu hledání odpovědi na nadčasovou otázku „kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme….“. Zvláštní 
pozornost je věnována dekonstrukci tradičních mýtů o postavení člověka v přírodě a hledání nových 

mezioborových přístupů, které je možné využít ve výukové praxi. Klíčovou kategorií je antropologicky 

vymezený pojem kultura, který bude představen jako gnoseologický nástroj umožňující pochopit vztah 
člověka, přírody a kultury v mezioborové perspektivě.  

 

 „Příroda, evoluce a kultura – nová perspektiva“    

č. akreditace: MŠMT-19643/2020-3-654; 6 vyučovacích hodin  Datum konání: od září 2022 
cena: 1.650,-- Kč 

 

Anotace předmětu:  
Seminář pro pedagogické pracovníky je zaměřený na prezentaci nových poznatků o evoluci člověka a 
kultury. Zvláštní pozornost bude věnována aplikaci antropologických a ekologických přístupů, které je 

možné implementovat do výukové praxe. Vztah člověka k přírodě představuje nosné mezioborové 
téma, které příčně prostupuje společenskými i přírodními vědami a vyžaduje neustálou investici 

stávajících studijních programů. 

 
„Osobnost a kultura v zrcadle psychologické antropologie“   

Anotace předmětu: 
č. akreditace: MŠMT-39198/2020-2-1058 ;  6 vyučovacích hodin Datum konání: od září 2022 
cena: 1.650,-- Kč 
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Jednou z největších výzev současných společenských věd je hledání odpovědi na otázku kdo je člověk 
a jaké faktory primárně formují jeho osobnost. Tuto problematiku paralelně, a často nezávisle na sobě, 

řeší psychologové, antropologové i pedagogové. Podle různých, a mnohdy protikladných teorií 
osobnosti, lze na člověka pohlížet z celé řady odlišných paradigmat a úhlu pohledu. Předmětem 

vzdělávacího programu je syntetická prezentace nejvlivnějších teorií osobnosti, včetně jejich kritické 

analýzy a interpretace. Zvláštní pozornost bude věnována přístupům rozvíjeným v rámci psychologické 
antropologie, sociobiologie a evoluční psychologie. Akceptovaná bude zejména teorie, podle níž 

kultura, jako negenetický „softwer lidské mysli“, představuje klíčový faktor formování osobnosti 

člověka. V průběhu socializace a enkulturace si člověk osvojuje naučené kulturní vzorce (obyčeje, 
mravy, zákony, tabu), které determinují lidské chování a prožívání. Osvojením teorií osobnosti a 

praktických metod jako je asertivita nebo základy sociometrie, lze nejen úspěšně zvládat každodenní 
sociální interakci, ale také je úspěšně implementovat do výuky.  

 
Pan Doc. PhDr. Václav Soukup je antropolog a kulturolog. V roce 1981 absolvoval studium na 
katedře teorie kultury FF UK v Praze, od r. 2015 je docentem kulturologie. 

Od roku 1982 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v  Praze na katedře kulturologie, 

od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha. Přispěl k 
rozpracování integrálního antropologického přístupu ke studiu člověka, společnosti a kultury. 

Je autorem mnoha odborných studií a vědeckých monografií věnovaných dějinám 
antropologického myšlení. Jeho kniha  Dějiny antropologie byla oceněna Cenou rektora 

Univerzity Karlovy jako nejlepší publikace v oblasti společenských věd  za rok 2004. Společně s 

českou antropoložkou Barborou Půtovou realizoval mezinárodní výzkumný projekt věnovaný 
hledání kořenů lidské kreativity a geneze umělecké imaginace. Výsledky projektu byly 

publikovány společně se studiemi předních světových paleoantropologů a archeologů v 
knize The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (2015) . Na Ústavu etnologie FF 

UK je zapojen jako spoluřešitel do výzkumného grantu Řeč řemesel, 2017−2022, program NAKI. 

V současné době se ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti zaměřuje jak na 
antropologické výzkumy kultury, tak na aplikaci sociokulturní antropologie na problematiku 

mezinárodních vztahů, interkulturní komunikace a kulturní diplomacie. V letech 2016 –2019 

zastával funkci rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha. UK v Bratislavě). 
Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel na Masarykově u niverzitě v Brně Cenu 

Vojtěcha Suka. 
Publikace: Americká kulturní antropologie I–II. (1992), Dějiny sociální a kulturní antropologie 

(1994, 1996), Přehled antropologických teorií kultury (2000), Dějiny antropologie (2004), Pravěké 

umění: evoluce člověka a kultury. Praha (2011, společně s J. Clottesem a B. Půtovou), 
Antropologie: teorie člověka a kultury (2011), Prehistorie rodu Homo (2015), Umění a kultura 

království Benin (2016, společně s B. Půtovou a J. Nevadomskym); klíčové studie – The Journal of 

Culture 2: In Honor of Václav Soukup (2017), The Man in the Mirror of Cyberculture: An 

Anthropologic Point of View (2014), Theatre Anthropology, Performance and Ritual (2016), 

Trickster in the Mirror of Play and Anthropological Imagination (2019).  

 
 

V případě zájmu o výše nabízené kurzy kontaktujte Mgr. Terezu Sato, MBA 
Mail: sato@smvvvpraha.cz 

Mobil: 739 455 422 
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