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Osobnostmi vzdělávání dospělých za rok 2014 se stali
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Olga Lošťáková, M. A.
a Ing. Petr Koten
Praha 6. 2. 2015 - Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV), Česká
andragogická společnost (ČAS) a LIGS University společně vyhlásily vítěze cen
Osobnost vzdělávání dospělých 2014 a LIGS AWARDS 2014. Vítězi ve svých kategoriích
se stali doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Olga Lošťáková, M. A. a Ing. Petr Koten.
V rámci slavnostního večera, který se konal pod záštitou ministra školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, PhDr. Marcela Chládka, MBA a za přítomnosti prvního sekretáře velvyslanectví
Republiky Kazachstán, pana Damira Uazhanova, dne 5. 2. 2015 v Clarion Congress Hotel
Prague, byli vyhlášeni vítězové cen LIGS AWARDS 2014 a Osobnost vzdělávání dospělých
2014.
„Jako první byli tradičně vyhlášeni vítězové ceny Osobnost vzdělávání dospělých. Tato cena
je vyhlašovaná ve dvou kategoriích a to Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky a
Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč
apod.),“ řekl za organizátory PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA. „Cenu vyhlašuje již šestým
rokem Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) společně s Českou andragogickou
společností (ČAS) v rámci snahy o ocenění významných osobností působících na poli
vzdělávání dospělých a úsilí o popularizaci celého odvětví,“ doplnil Makovský.
Vítězem kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel,
lektor, tutor, kouč apod.) se stala Olga Lošťáková, M. A., která je dlouholetým trenérem a
koučem v oblasti měkkých dovedností.
Vítězem kategorie Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky se stal doc. PaedDr.
Ctibor Határ, PhD., který působí na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa
v Nitře. V rámci svojí vědecko-výzkumné činnosti se zabývá teoreticko-metodologickými a
praxeologickými otázkami sociální pedagogiky, sociální andragogiky a geragogiky. Zabývá se
též sociálně-výchovnou péčí o seniory.
„Jako další byl vyhlášen vítěz ceny LIGS AWARDS 2014. Cílem ceny LIGS AWARDS je najít a
představit osobnosti, které se podle navrhovatelů významně podílí na rozvoji odvětví dalšího
profesního vzdělávání v České republice a dále propagaci významu vzdělávání dospělých ve
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společnosti,“ dodal Pavel Makovský. Vítězem V. ročníku LIGS AWARDS 2014 se stal Ing. Petr
Koten, který pracuje od roku 2005 v České společnosti pro jakost na pozici výkonného ředitele.
Cenu panu Kotenovi předal předseda České andragogické společnosti pan doc. PhDr. Jaroslav
Veteška, Ph.D., který působí mj. na MŠMT ČR.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
Managing partner
LIGS University
telefon: +420 273 039 062
mobilní telefon: +420 731 705 826
e-mail: makovsky@ligsuniversity.cz
webové stránky: www.ligsuniversity.cz

Stručně o oceněných:
Osobnost vzdělávání dospělých 2014
kategorie Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky
Doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. působí na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina
Filozofa v Nitře. V rámci svojí vědecko-výzkumné činnosti se zabývá teoretickometodologickými a praxeologickými otázkami sociální pedagogiky, sociální andragogiky
a geragogiky. Zabývá se též sociálně-výchovnou péčí o seniory. Významně se zasloužil
o rozvoj sociální andragogiky a geragogiky na Slovensku s výrazným přesahem do českého
prostředí. Publikoval mnoho odborných publikací a studií z této oblasti. Řadu let spolupracuje
s Českou andragogickou společností a dalšími akademickými pracovišti v České republice.
Podílí se na konceptualizaci teorie vzdělávání dospělých a seniorů. V roce 2005 mu bylo
uděleno pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče a Slovenské akademie
věd ocenění „Studentská osobnost Slovenska roku 2004“. V roce 2008 získal Cenu rektora
Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře za publikační činnost. V roce 2012 obdržel Cenu děkana
Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře v kategorii „zahraniční publikace“, a
to za monografii Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti, kterou
vydala Česká andragogická společnost. V roce 2013 získal Zlatou medaili Academy of Business
in Dąbrowa Górnicza (Poľsko).
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Osobnost vzdělávání dospělých 2014
kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor,
tutor, kouč apod.)
Olga Lošťáková, M. A. je dlouholetým trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností. Je
věčným studentem s otevřenou myslí, neustále hledá inspirace, které může dále předávat svým
klientům. Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá
koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových
dovedností. Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích
programů spolupracovala s více než 4000 účastníky z různých oblastí (IT, výroba, FMCG,
obchodní řetězce, finanční sféra). Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci
spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi. Paní Olga je
spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010).
LIGS AWARDS 2014
Ing. Petr Koten pracuje od roku 2005 v České společnosti pro jakost, která byla založena před
25 lety. ČSJ je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje jednotlivce i
organizace, které se zabývají systémy managementu kvality a příbuznými oblastmi. V současné
době působí pan Koten na pozici výkonného ředitele. V rámci vzdělávání dospělých usiluje o
šíření povědomí a uplatňování osvědčených manažerských přístupů podle Modelu excelence
EFQM. Je licencovaný lektor EFQM (Evropské nadace pro management kvality). Spoluzakládal
Centrum excelence, jakožto platformu pro sdílení znalosti a zkušeností s používáním Modelu
excelence EFQM. Aktivně vystupuje na národních i mezinárodních konferencích zastřešených
Evropskou organizací pro kvalitu (v Praze, Budapešti, Tel-Avivu). Dále působí v oblasti rozvoje
znalostí a dovedností auditorů certifikačních orgánů pro systémy managementu (např. témata:
best practices pro auditory, uplatňování norem).

Stručně o vyhlašovatelích cen:
LIGS University s kampusy v Honolulu na americké Hawaii a ve středoevropské Praze
poskytuje manažerské programy BBA, MBA, MPA, MSc, DBA a PhD v mnoha specializacích
blended learning formou, která výrazně zvyšuje efektivitu vzdělávání, nebo interactive online
formou umožňující vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv na světě. Programy jsou poskytovány ve
čtyřech jazykových mutacích - český, slovenský, anglický, ruský jazyk nebo v kombinaci těchto
jazyků. Více informací o LIGS University a programech naleznete na www.ligsuniversity.cz.
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Česká andragogická společnost (ČAS) byla založena v roce 2008 jako občanské sdružení
odborníků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají teorií a praxí vzdělávání dospělých.
Z aktivit sdružení lze zmínit vydávání vlastní knižní edice Česká a slovenská andragogika,
pořádání pravidelných cyklů přednášek a realizaci vzdělávacích akcí, například rekvalifikačního
vzdělávacího programu Mediátor/ka a Lektor/ka vzdělávání dospělých. Více o společnosti
naleznete na webu www.candrs.cz.
Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) vznikla pro všechny poskytovatele
manažerského vzdělávání, kteří jsou zaměřeni na vzdělávání využitelné v praxi. AIMV má za cíl
sdružovat kvalitní vzdělávací instituce v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti
manažerského vzdělávání. AIMV na stránkách www.vseomba.cz přináší na jednom místě
maximum informací o manažerských programech BBA, MBA, MPA, MSc, LLM A DBA v ČR.
Potenciální zájemci se také mohou rychleji zorientovat v nabídce více než 110 specializací a
programů od 23 poskytovatelů, kteří vydávají titul zahraniční univerzity. Navíc si výběr mohou
zúžit díky volbě ze sedmi výběrových kritérií, jako například forma výuky, vyučovací jazyk,
specializace, cenové rozpětí atd.

Vyhlašovatelé cen

Partneři
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