
Vyjádření školitele 
 

Řešení projektů: 

Technologická agentura ČR (Éta, TL03000133): Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-

Teaching (2020–2023). 
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Liška, R. (2021). Analysis of secondary vocational school students’ satisfaction with QMS. In Veteška, 

J. (ed.). Adult Education 2020 – Reflection, Reality and Potential of the Virtual World: proceedings 

of the 10th International Virtual Science Conference. Praha: Česká andragogická společnost. 

Liška, R. (2020). Řízení kvality na střední škole. In Veteška, J. (ed.). Vzdělávání dospělých 2019–v 

kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: Adult Education 2019 – in the Context of 

Professional Development and Social Capital (pp. 37-42). Praha: Česká andragogická společnost. 
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Stáže:  

• program Erasmus+: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (2018); 

• Německo (2018, 2018, 2019); 

• program Erasmus+: Norsko (2018). 

 

Konference: 

• Aktivní účast na 10. roč. mezinárodní vědecké konferenci Vzdělávání dospělých 2020 – 

reflexe, realita a potenciál virtuálního světa (Adult Education 2020 – Reflection, Reality and 

Potential of the Virtual World).  

• Aktivní účast na 9. roč. mezinárodní vědecké konferenci Vzdělávání dospělých 2019 – v 

kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu (Adult Education 2019 – in the context of 

professional development and social capital). 

• Aktivní účast na domácí konferenci „Vzdělání pro život 2016“ 

• Aktivní účast na mezinárodní studentské vědecké konferenci 2016 „Odumírání lidskosti? 

Výchovné výzvy v současné škole“  

• Aktivní účast na domácí konferenci FF UK 2016 „Škola jako místo setkávání“ 

 

Závěr: 

Doktorand splnil všechny studijní povinnosti vyplývající z ISP (tj. složil zapsané zkoušky, realizoval 

pedagogickou, vědeckovýzkumnou a publikační činnost). Mohu konstatovat, že PhDr. Mgr. Roman 

Liška, MBA, je zodpovědný, pečlivý a svědomitý odborník. Účastnil se domácích i zahraničních 

odborných / vědeckých konferencí, na některých aktivně prezentoval výsledky výzkumu z disertační 

práce. Publikační výstupy považuji za kvalitní. Přednášel v bakalářském i magisterském studijním 

programu, vedl a oponoval závěrečné práce. Účastnil se jako člen státních závěrečných zkoušek. 

 

Doporučuji uzavřít studium a přistoupit k obhajobě disertační práce. 

 

V Praze 12. dubna 2021 

 

 

 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání  


