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1. ÚVOD 
 
ÚPLNÝ NÁZEV SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY (SVŠ):  

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. (dále jen VŠO) 
 
POUŽÍVANÁ ZKRATKA NÁZVU SVŠ:  

„VŠO“ 
 
ADRESA SVŠ:   

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 
Praha 1, Spálená 14, PSČ 110 00 
 

TELEFON: Rektor 224 056 044, rektorát 224 056 011 
 
FAX: 224 056 336 
 
E-MAIL: sekretariat@vso-praha.eu 
 
http://www.vso-praha.eu 
 
DATUM A Č. J. UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU K PŮSOBENÍ VYSOKÉ ŠKOLY: 
Státní souhlas k působení vysoké školy byl udělen dne 31.10.2000 č.j. 29 086/2000-30 
 
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠO 

Struktura vysoké školy je vymezena vzájemnými vztahy akademických a dalších pracovišť na 
různých stupních řízení. 

 
Rektorát: 

 Rektor VŠO  
    Doc. Ing. Ivo STRAKA, CSc. 

 Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost 
Mgr. Pavel NESET, Ph.D. 

 Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost 
Prof. Ing. Václav KUBIŠTA, CSc. do 31. 8. 2009 

 Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy 
Doc. Ing. Alžbeta Királ’ová, Ph.D. od 1. 9. 2009 

 Prorektor pro zahraniční vztahy a rozvoj školy 
    Ing. Jan LAJKA do 30. 9. 2009 

 Prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy 
 Ing. Jan LAJKA od 1. 10. 2009 

 Finanční ředitel 
Ing. Vladimír SÝKORA 

 Kvestor 
 Ing. Radana KREJČOVÁ 

 Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání 
Ing. Petr HOUŠKA 
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Základní strukturu VŠO tvoří katedry: 
 

Katedry: 
- Katedra cestovního ruchu  
  vedoucí katedry Ing. Šárka TITTELBACHOVÁ 
- Katedra letecké dopravy 

  vedoucí katedry Ing. Pavel JANKŮ 
- Katedra výpočetní techniky 

vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc.  
- Katedra společenských věd 
   vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. 
- Katedra ekonomie a financí  
  vedoucí katedry Doc. Dr. Antonín KULHÁNEK, CSc. 
- Katedra managementu a marketingu  
  vedoucí katedry  Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc.    
- Katedra práva  
  vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. 
- Katedra matematiky a statistiky  
  vedoucí katedry Doc. RNDr. Václav BEZVODA, DrSc. 
- Katedra jazyků  
  vedoucí katedry PhDr. Mgr. Hana ROMOVÁ 

 
Oddělení celoživotního vzdělávání 

- ředitel Ing. Petr Houška 
 
Studijní oddělení 

- vedoucí Ing. Libuše Hummelová 
 

Informační centrum a knihovna 
- vedoucí PhDr. Eva Kupcová 
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Orgány VŠO 

 
Správní rada VŠO 
 
Předseda: PhDr. Eva Kadaňová 
Členové:  
Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. 
Karla Rieglová 
 
Správní rada projednává a schvaluje zásadní dokumenty VŠO. Zasedá nejméně dvakrát ročně, 
projednává a schvaluje Výroční zprávu VŠO, Zprávu o hospodaření VŠO a Aktualizaci 
dlouhodobého záměru VŠO na další akademický rok. 
 
 
Dozorčí rada VŠO: 
 
Předseda: Ing. Růžena Kabilková  
Členové:  
Dr. Bohumil Moutelík 
Ing. Renata Novotná 
 
Dozorčí rada VŠO je kontrolním orgánem. Projednává Výroční zprávu o hospodaření VŠO, 
Výroční zprávu školy a další dokumenty. Připomínky předkládá Správní radě VŠO. 

 
 

Akademická rada VŠO: 
 
Předseda:  
Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO 
 
Členové: 
Ing. Houška Petr  Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO 
Prof. PhDr. Jakubec Ivan, CSc. Proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, UK 
Ing. Jehličková Marie  Prezidentka České asociace golfové turistiky  
Prof. Ing. Jirges Tibor, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze 
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost VŠO  
 do 31. 8. 2009, od 1. 9. 2010 vedoucí katedry  
 mezinárodního obchodu, Metropolitní univerzita 
Kužel Petr  Prezident Hospodářské komory ČR  
 Předseda představenstva HKHMP  
Ing. Lajka Jan Prorektor pro rozvoj VŠ a služby letecké dopravy VŠO 
Doc. Ing. Malá Vlasta, CSc. Katedra cestovního ruchu VŠO 
Nedoma Jiří Senátor, Senát Parlamentu ČR 
 Předseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro 
 hospodářství, zemědělství a dopravu  
Prof. PhDr. Palouš Radim, CSc., Dr.h.c. Emeritní rektor Univerzity Karlovy 
Doc. Ing. Ploch Jindřich, CSc. Ředitel LOM Praha, s. p. 
Ing. Pruša Jiří  Bývalý jednatel společnosti Galileo ČR, SK 
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Sivek Viliam  Prezident Asociace cestovních kanceláří ČR 
 Předseda představenstva a generální ředitel  
 společnosti EuroAgentur Hotels&Travel 
Ing. Šebková Helena, CSc. Ředitelka Centra pro studium vysokého školství 
Ing. Vondruška Rostislav Ministr pro místní rozvoj  
Prof. Ing. Žihla Zdeněk, CSc. Katedra letecké dopravy VŠO 
 
Akademická rada VŠO je poradním orgánem rektora, vyjadřuje se k otázkám, které jí předkládá 
rektor, zejména projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné a odborné nebo další 
tvůrčí činnosti, projednává náměty na studijní programy, obory apod. 
 
 
Studentská rada VŠO: 
 
Studentská rada VŠO se zřizuje v souladu se zněním Statutu VŠO, část dvě, článek 3, oddíl (2) c, 
jako jeden ze samosprávných orgánů VŠO. 
 
Složení Studentské rady pro akademický rok 2008/2009:  
 
Předseda:  Filip Miler 
1. místopředseda: Bc. Lenka Fidranská 
2. místopředseda: Andrej Chmura 
Ostatní členové: Tereza Černá 
 Gabriela Hrubcová 
 Michal Řehořek 
 Kristína Jíšová 
 Tomáš Franěk 
 Bc. Daniel Čapek 
 Michaela Svobodová, DiS. 
 
Složení Studentské rady pro akademický rok 2009/2010:  
 
Předseda:  Bc. Lenka Fidranská 
1. místopředseda: Andrej Chmura 
2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová 
Ostatní členové: Tereza Arnoldová 
 Michal Valent 
 Gabriela Hrubcová 
 Michal Řehořek 
 Bc. Barbora Bučeková 
 Václav Krajzl 
  

Zastoupení žen v akademických orgánech VŠO 
 
Správní a Dozorčí radu tvoří 4 ženy z 6 ti členů, což je 67 %. V Akademické radě je podíl žen téměř 
20% a v exekutivním vedení reprezentuje zastoupení žen Doc. Ing. Alžbeta Királ’ová, Ph.D. jako 
prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy a Ing. Radana Krejčová, kvestorka 
školy.  
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2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 
 

Základním dokumentem pro chod školy je Statut VŠO a pro pedagogické, vědecké, investiční 
a další aktivity „Dlouhodobý záměr VŠO do roku 2010“, který je pravidelně aktualizován. 
Správní rada VŠO projednává a schvaluje základní dokumenty VŠO.  
 
Pro řešení koncepčních, pedagogických a provozních otázek VŠO využívá rektor pravidelné 
porady rektora. Porad se účastní prorektoři, kvestorka a ředitel oddělení celoživotního 
vzdělávání. Porady rektora se uskutečňují pravidelně každý týden a řeší aktuální a operativní 
otázky spojené s pedagogickou činností a chodem školy. Jedenkrát za měsíc projednává 
koncepční úkoly určené předem stanoveným harmonogramem práce na akademický rok. 
Usnesení rektora představují závazná rozhodnutí, platná pro pedagogický sbor a studenty. 
Porady organizuje, řídí a kontroluje rektor VŠO. 
 
Řízení pedagogické práce a chodu kateder je v pravomoci prvního zástupce rektora – 
prorektora pro pedagogickou a studijní činnost, který jako základní nástroj používá 
pravidelné porady vedoucích kateder. Na poradách se řeší konkrétní otázky spojené 
s výukovou činností v průběhu akademického roku (organizace akademického roku, rozvrh 
hodin, státní závěrečné zkoušky apod.). Konkrétní otázky struktury a obsahu výuky řeší 
prorektor individuálně s odpovídajícími vedoucími kateder, nebo se účastní zasedání 
jednotlivých kateder. Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost koordinuje činnost 
jednotlivých kateder v souladu s dlouhodobým záměrem VŠO. Řeší také organizační a 
kontrolní aktivity ve vztahu ke studentům a zajišťuje spolu se studijním oddělením kvalitní a 
bezproblémový proces prezenčního a kombinovaného studia. 
 
Prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy navazuje mezinárodní 
vztahy se školami a organizacemi z oboru v ČR i v zahraniční, rozvíjí a organizuje mezinárodní 
spolupráci a vědecké projekty školy, podporuje a sleduje vědeckovýzkumnou práci na škole, 
koordinuje výběrová řízení na obsazení studijních a pracovních stáží v zahraničí, přijímá 
zahraniční návštěvy školy, koordinuje jejich program na škole a jedná s nimi, podílí se na 
zabezpečení smluvní spolupráce se zahraničními partnery školy, zastupuje školu v domácích 
i mezinárodních profesních i vědeckovýzkumných organizacích a asociacích.  
 
Koncepční otázky práce školy analyzuje, zpracovává, předkládá a organizačně zajišťuje 
prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy. Řídí rovněž aktivity spojené s 
propagací školy a hledáním kontaktů pro odbornou spolupráci. Zodpovídá za pravidelné 
ankety mezi studenty a absolventy školy, s cílem zvyšování kvality VŠO. Je současně tiskovým 
mluvčím školy. Koordinuje studijní obory s leteckou tematikou a zodpovídá za odbornou práci 
katedry letecké dopravy. 
 
Technické, organizační a finanční operace probíhající na VŠ řídí kvestorka. Současně plní 
úlohu kontaktní osoby při přípravě, plánování a realizaci všech investičních akcí, nákupu 
vybavení učeben, kanceláří, zajišťování učebních pomůcek a materiálu, plánování a 
vyhodnocování nákupu a plateb.  
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 Počty akreditovaných studijních programů (tab. č. 2 a) 
 
VŠO realizuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. 
Akreditované studijní programy přehledně ukazuje tab. 2 a.  
 
Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia jsou realizovány studijní obory: 
Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium) 
Cestovní ruch (bakalářské studium) 
Informatika v cestovním ruchu (bakalářské studium) 
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu (bakalářské studium) 
 
Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích jsou realizovány studijní 
obory: 
Management leteckých podniků (navazující magisterské studium) 
Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium) 
 
S výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním 
ruchu, které se vyučují pouze v prezenční formě, všechny další obory jsou nabízeny jak 
prezenční tak v kombinované formě studia. 
 

 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ 
 

V souladu s doporučením MŠMT z listopadu 2005 VŠO nabízí pro absolventy VOŠ, kteří byli 
přijati ke studiu bakalářského studijního programu odlišné podmínky pro splnění studijních 
povinností. Studijní plán zohledňuje absolvování vyšší odborné školy a ke studiu zařazuje 
předměty profilující studijní obor Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním 
ruchu.  
Studium je časově upraveno ve dvou variantách. První varianta je určena pro studenty 
v kombinované formě studia v délce 3 semestrů (90 vyučovacích hodin za semestr). Druhá 
varianta je realizována prezenční formou studia a délka studia je 2 semestry. Odbornou 
praxi student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil těchto studentů i 
požadavky na ukončení studia jsou shodné se studenty řádného studia. 
 

 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 d) 
Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 e) 
 
VŠO realizovala v roce 2009 jazykové kurzy českého jazyka pro cizince, chorvatštiny a 
čínského jazyka.  
 
Specifickým kurzem je pak kurz českého znakového jazyka. Cílem tohoto kurzu je inovace 
studijní nabídky, která by vycházela vstříc „méně tradičním skupinám o vzdělání“ a dále 
rozvíjet spolupráci s Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Českou 
unií neslyšících např. k realizaci základních a navazujících kurzů českého znakového jazyka 
zaměřeným pro pracovníky, kteří působí v cestovním ruchu v rámci zvyšování kvality 
a úrovně poskytovaných služeb, kteří se dostávají do úzkého kontaktu s hluchoněmými 
klienty v rámci nabídky služeb, poskytování služeb a vyřizování informací. Zvlášť vhodný je 
pro průvodce v cestovním ruchu, pracovníky cestovních kanceláří. Podpora dalšího 
vzdělávání tohoto typu je v souladu s požadavky EU na zapojení handicapovaných osob do 
cestovního ruchu.  
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Expertní a vědecká činnost VŠO oddělení celoživotního vzdělávání 
 
Základním dokumentem, který bude hlavním východiskem pro vzdělávání všech stupňů 
v ČR, je Strategie celoživotního učení v ČR a jeho implementace do praxe. Strategie 
celoživotního učení České republiky, která byla schválena vládou v Usnesení č. 761 ze dne 
11. 7. 2007, vychází z obecných předpokladů definovaných Lisabonskou strategií, 
respektive jejím pracovním programem pro oblast vzdělávání „Vzdělávání a odborná 
příprava 2010“. V tomto duchu je jejím hlavním smyslem napomoci rozvoji České republiky 
jako společnosti a ekonomice založených na znalostech. Dne 5. 1. 2009 schválila vláda 
usnesením č. 8 Implementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla Strategie 
CŽU doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými budou její cíle v období 
2009 – 2015 naplňovány. Vláda ČR pak projednala dne 4. 1. 2010 zprávu o plnění 
Implementačního plánu Strategie CŽU za rok 2009.  
 
V souladu s uvedenými dokumenty a závěry, které vyzdvihují nutnost spolupráce se 
sociálními partnery v oblasti CŽU, ve spolupráci s Asociací průvodců ČR získala v roce 2009 
VŠO autorizaci na dílčí kvalifikaci dle zák. č. 179/2006 Sb., „Průvodce cestovního ruchu“, 
která je zatím jedinou, která spadá do oblasti terciárního vzdělávání. V současné době je 
ověřování této dílčí kvalifikace připravováno k realizaci. 
 
Zatímní práce na vytvoření Národní soustavy kvalifikací byly učiněny v rámci projektu 
„Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání 
(NSK II)“, jehož řešitelem byl Národní ústav odborného vzdělávání. V současné době se 
realizuje navazující projekt NSK II. 
 
Podíl oddělení CŽV na tomto procesu v roce 2009 spočíval a vycházel z vlastní odborné 
expertní činnosti. Oddělení CŽV zpracovalo pro Ministerstvo pro místní rozvoj zásadní 
materiál pro problematiku vzdělávání v cestovním ruchu – „Analýzu potřeb v oblasti dílčích 
kvalifikací skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód 65) na všech stupních středního 
vzdělání, tzn. středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s 
maturitní zkouškou“ v rámci projektu MMR „Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání 
v cestovním ruchu“ (CZ.04.3.01/4.2.00.2/0002). 
 
Jeden z výstupů této analýzy, totiž návrh obsahu 24 nových dílčích kvalifikací pro další 
rozšíření jejich nabídky v rámci skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód 65) se stal 
základem pro další směřování tvorby dílčích kvalifikací v oboru pro vzdělávací úrovně 
NSK/EQF 3 (střední vzdělání s výučním listem), 4 (střední vzdělání s maturitní zkouškou), 6 
(vyšší odborné vzdělání/vysokoškolské Bc. vzdělání). 
 
Uvedený postup je též podporován Odborem dalšího vzdělávání MŠMT, který též obdržel 
návrh 24 nových dílčích kvalifikací zpracovaných v projektu VŠO a doporučil řediteli 
Národního ústavu odborného vzdělávání, aby při dalším rozvoji dílčích kvalifikací 
v cestovním ruchu vzal jako základ tyto VŠO navržené dílčí kvalifikace (dopis č. j.: 
25396/2009-24 z 9. 11. 2009). 
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 Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) 
 
Zájem o studium na VŠO proti roku 2008 vzrostl na 1820 podaných přihlášek. VŠO přijala do 
studijních programů 1447 studentů, z toho 1407 studentů se zapsalo do studia. Počet 
podaných přihlášek vzrostl proti roku 2008 o 11 % a počet zapsaných studentů vzrostl  
o 12, 2 %.  
 
Uvedená čísla nasvědčují, že VŠO si nadále udržuje dynamiku nárůstu uchazečů i zapsaných 
studentů. VŠO neustále a aktivně usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých 
studijních oborech. Pravidelně pořádá dny otevřených dveří a reklamou v médiích 
informuje o přednostech studia na VŠO. Rok 2009 se tak opět nesl ve znamení vysokého 
zájmu uchazečů o studium. Zájmem o studium se tak VŠO řadí mezi největší vysoké školy 
obdobného zaměření.  
 
Je zřejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy jak 
v bakalářském tak v navazujícím magisterském studijním programu, které lákají zájemce o 
studium. Udržet vysoký počet zájemců o studium a zachovat dynamiku růstu školy bude 
náročnou výzvou v příštím období. Proto se VŠO snaží na jedné straně o zvýšení kvality 
pedagogické činnosti a na druhé straně rozšířit nabídku o další atraktivní studijní obory.  
 
V závěru roku 2009 (prosinec) proto VŠO předložila a požádala o akreditaci nových oborů, 
které jsou zaměřené zejména do oblasti podnikové, konkrétně terciární sféry. Jedná se  
o bakalářské obory Management lidských zdrojů, Marketing podniků služeb, Ekonomika a 
management malých a středních podniků a Provozování leteckých podniků.  
 
Cílem VŠO je udržet si popřední místo v oblasti nabízených studijních oborů a udržet si tak 
nadále trend vysokého počtu zájemců o studium. Dynamický nárůst zájemců o studium 
v posledních třech letech nasvědčuje, že VŠO si vydobyla významné místo na trhu 
vysokoškolského vzdělání v ČR. Konkurenční výhodou VŠO se tak ukazují zajímavé a 
progresivní studijní obory, které umožňují bezproblémově získat práci v oblasti cestovního 
ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví o čem nasvědčuje i bezproblémové uplatnění 
uchazečů v praxi. 
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 Studenti v akreditovaných studijních programech (tab. č. 4)  
 
V roce 2009 zabezpečovala VŠO studium pro 2550 studentů v prezenční i kombinované 
formě studia. Proti roku 2008 vzrostl počet studentů o 8,5 %. Z celkového počtu studentů 
studovalo v navazujícím magisterském studijním programu 25 % a v bakalářském studijním 
programu 75 % studentů. V bakalářských studijních programech studuje v prezenční formě 
71 % a v kombinované formě 29 % studentů. Na navazujícím magisterském studium 
studuje v prezenční formě 63 % studentů a v kombinované formě 37 %. Pokračuje také 
trend zvýšeného zájmu o studium v kombinované formě, která umožňuje získat a doplnit si 
vzdělání zejména studentům, kteří pracují.  
Cílem VŠO je ještě více zvýšit podíl kombinované formy studia na celkovém počtu studentů 
a zvýšit počet studentů v navazujících magisterských studijních programech (nově otevřený 
studijní obor Management leteckých podniků). 
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 Absolventi VŠ (tab. č. 5), spolupráce VŠ s jejími absolventy 
 

V roce 2009 úspěšně absolvovalo 760 studentů. Proti předcházejícímu období (2008) tak 
vzrostl počet absolventů VŠO o 54 %. V bakalářském studijním programu absolvovalo 613 
studentů (v prezenční i kombinované formě studia) a na navazujícím magisterském 
studijním programu absolvovalo 147 studentů. 
Jak ukazují výsledky anket mezi absolventy školy a údaje z výzkumu Střediska vzdělávací 
politiky při Pedagogické fakultě University Karlovy publikované v denním tisku1, převážná 
většina našich absolventů nemá problémy s uplatněním na trhu práce. Podle zveřejněných 
přehledů měla VŠO v Praze v roce 2009 pouze sedm absolventů registrovaných na úřadu 
práce k 30. 4. 2009 a k 30. 9. 2009, z 558, kteří úspěšně ukončili školu v období půl až jeden 
rok před dubnem, resp. zářím 2009.  
Bezproblémovost uplatnění na trhu práce svědčí o kvalitě realizovaných studijních oborů na 
VŠO, které studenty připravují pro plynulé zapojení do praxe. Podstatná část studentů 
bakalářského studia pokračuje ve studiu navazujícího magisterského studijního programu 
na VŠO. 
 

 
  

 Neúspěšní studenti na vysoké škole (tab. č. 6), opatření vedoucí ke snižování studijní 
neúspěšnosti 
 
Studium v průběhu roku ukončilo 167 studentů, nejčastěji z finančních nebo pracovních či 
osobních důvodů (tj. studium zanechali na vlastní žádost). Pouze 32 studentům bylo 
studium ukončeno z důvodu nezvládnutí studijních povinností. Proti roku 2008 vzrostl 
počet neúspěšných studentů o 22 %. Nárůst neúspěšnosti je však důležité vnímat 
v kontextu nárůstu počtu studentů. Neúspěšnost byla v roce 2009 6,5 % (v roce 2008 4,7 
%). V kontextu celkového počtu studentů, tak neúspěšní studenti nepředstavují závažný 
problém, nicméně se VŠO snaží snížit studijní neúspěšnost prostřednictvím různých 
nástrojů. Hlavní důraz je kladen na individuálnost a flexibilní řešení. Systematicky 
analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. 
  

                                                 
1
 Lidové noviny 6. dubna 2010 str. 33 „Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu“ 
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VŠO vytváří předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost 
je eliminována možností využití konzultačních hodin, individuálním přístupem  
ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). 
VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia  
na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO 
umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností rozložit zátěž 
studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty  
do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi 
standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají 
problém se studiem je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. 
 

 Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label 
 

Kreditní systém je na VŠO uplatňován od roku 2001. V souladu se zásadami  Evropského 
systému převodu kreditů (ECTS) jsou studijní plány připraveny tak, aby, bylo možné  

 rovnoměrně zatížit studenty v průběhu studia 

 prohloubit výuku soustředěním předmětů 

 zvýšit podíl individuálního studia 

 omezit počet zkoušek při jejich současném zkvalitnění a zrušení zápočtů  

 zaměřit závěrečné zkoušky na studovanou oblast 

 zavést jednotný systém klasifikace 

 přiřadit každému předmětu určitý počet kreditů.  
 

Počet kreditů, které musí student dosáhnout v rámci svého bakalářského studia je 180, 
počet kreditů v rámci magisterského studia je 120. 
Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem 
úspěšným absolventům ve smyslu § 57 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách. 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
V oblasti vzdělávání jde především o doktorské studium, přípravu na habilitaci a inauguraci, 
resp. doplňkové pedagogické vzdělání a studium MBA, získávání certifikátů apod. Na VŠO 
se připravuje řada mladých pedagogů na habilitační řízení. VŠO preferuje výchovu vlastních 
docentů resp. profesorů před zaměstnáváním doc. a prof. z jiných škol. 
 
V roce 2009 ukončila doktorské studium na VŠE v Praze Ing. Soňa Gullová, Ph.D. a  
Ing. Daniela Šálková, Ph.D. na  ČZU Praha. Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Stanislava 
Nechvílová na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Podniková ekonomika a 
management studují, studium ukončí v  roce 2011, resp. v roce 2012. Ing. Hana Zábranská 
studuje na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Mezinárodní obchod a studium ukončí 
v roce 2012. Na ČVUT Praha v doktorském studiu v oboru Řízení a ekonomika podniku 
studuje Ing. Diana Spiesová, studium ukončí v roce 2011. 
 
JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. se připravuje na habilitační konání na FF UK v oboru 
Hospodářské a sociální dějiny, Ing. Diana Bílková, Ph.D. se připravuje na habilitační konání 
v oboru Statistika na VŠE. 
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Ing. Milan Répal studuje MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu, studium ukončí 
v roce 2011.  
 
Ing. Vladislava Jedličková studovala dvouleté Doplňkové pedagogické studium na VŠE 
v Praze, které ukončila v roce 2009. 
 
Ing. Daniela Šálková, Ph.D. absolvovala v roce 2009 Kurz zvyšování pedagogických 
kompetencí na Institutu vzdělávání a poradenství, PhDr. et Mgr. Hana Romová absolvovala 
Výmarskou letní akademii pro anglisty. 

 

 Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce 
s odběratelskou sférou 
 
VŠO spolupracuje s mnoha organizacemi s cílem zvýšit a obohatit úroveň vzdělávání. 
Partnerem školy je například GDS Galileo, kde mají studenti možnost absolvovat kurz a 
získat mezinárodně uznávaný diplom dokladující znalosti práce se světovým distribučním 
systémem.  
 
Velmi úzkou spolupráci má škola s Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, 
s Úřadem civilního letectví ČR, s Ministerstvem pro místní rozvoj, Řízením letového provozu 
ČR, Letištěm Praha, Letištěm Brno a Letištěm Pardubice, jakož i s nejvýznamnějšími 
leteckými společnostmi v ČR. Tato spolupráce škole dává mimo jiné možnosti odborných 
exkurzí studentů do míst, která mnohdy nejsou veřejně přístupná, kvalifikované lektory, 
prakticky orientovaná témata bakalářských a diplomových prací a často i nabídku 
pracovních míst. V neposlední řadě získává škola nejaktuálnější dokumenty a informace 
z oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy. V podobném duchu spolupracuje škola i 
s agenturou Czechtourism, STEM/MARK a dalšími významnými institucemi. V roce 2009 
byla zahájena spolupráce s cestovní kanceláří Thomas Cook – Neckermann. Do výuky jsme 
zvali členy Evropského parlamentu, generální ředitele zahraničních leteckých zastoupení 
v ČR – jako je Lufthansa, Austrian Airlines, významných společností (Siemens), ředitele 
zahraničních centrál cestovního ruchu v ČR a další, kteří seznamovali studenty s odbornou 
činností svých společností a orgánů. 
 
Škola je řádným nebo přidruženým členem asociací a profesních sdružení, které mají 
souvislost s přednášenými studijními obory a napomáhají v šíření odborných informací, 
zajišťování odborných praxí a pracovních míst pro absolventy. Je členem Asociace 
cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace leteckých provozovatelů ČR, 
Asociace hotelů a restaurací ČR, Hospodářské komory a HK hl. města Prahy. Velmi 
významné je pro VŠO členství v expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a 
kosmonautiku, Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde pořádá 
pravidelná jednání k otázkám leteckého školství v České republice. 
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 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 b, c) 
 
Ve věkové struktuře pracovníků na VŠO převažují zaměstnanci do 50 let, z toho více jak 
jednu třetinu reprezentují ženy. V roce 2009 působilo na VŠO 5 profesorů, 16 docentů a 40 
odborných asistentů s jinou vědeckou hodností (Ph.D., CSc.). Ve věkové struktuře profesorů 
a docentů převažují pracovníci ve vyšší věkové kategorii. VŠO se snaží vytvářet příznivé 
podmínky pro habilitace mladých pracovníků a v roce 2010 předpokládáme, že se habilitují 
nejméně dva pedagogové ve věku do 40 ti let. 

 

 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ a posílení vazby mezi 
činností vzdělávací a touto činností (tab. č. 8) 
 
Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost se na VŠO skládá ze širokého spektra činností,  
do kterého jsou zapojeni učitelé, nepedagogičtí pracovníci i management školy. Jde 
především o zapojení do grantů, výzkumních projektů, expertní činnost, aktivní účast na 
konferencích doma i v zahraničí, jakož i o publikační činnost. 

 
Výzkumné projekty 
  
V roce 2002 byl obhájen projekt Grantové agentury České republiky č. 409/07/P463  
na téma „Limity a možnosti cestovního ruchu v meziválečném Československu“, jehož 
hlavním řešitelem je vedoucí katedry společenských věd a práva PhDr. et JUDr. Jan 
Štemberk, Ph.D. 
Hlavním řešitelem projektu OP RLZ MMR ČR CZ.04.1.03/4.2.00.2/0002 byl Ing. Petr Houška, 
ředitel oddělení celoživotního vzdělávání. Název projektu: Zkvalitnění profesní přípravy 
a vzdělávání v cestovním ruchu. Analýzy potřeb v oblasti dílčích kvalifikací skupiny 
Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód 65) na všech stupních středního vzdělání, tzn. 
středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. 

 
Expertní činnost 
 
VŠO je spoluzakladatelem a přidruženým členem mezinárodní organizace  NECSTouR - Sítě 
evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch. 
VŠO je členem mezinárodní asociace ATLAS - The Association for Tourism and Leisure 
Education. 
 
VŠO je členem nebo přidruženým členem Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace 
cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Hospodářské komory ČR, Hospodářské 
komory HM Prahy, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Rady vysokých škol a České 
konference rektorů.  
 
Katedra společenských věd VŠO uspořádala mezinárodní konferenci na téma „Historie a 
cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení“. Na konferenci bylo předneseno 28 
příspěvků, které budou odborné veřejnosti předloženy ve formě sborníku. 
 
V únoru 2010 VŠO zorganizovala mezinárodní vědecké kolokvium na téma “Aktuální 
problémy terminologie v cestovním ruchu”, kterého se zúčastnilo 20 pozvaných odborníků 
z MMR ČR, vysokých škol, jakož i profesních sdružení a asociací. VŠO iniciovala vznik 
pracovní skupiny na uvedené téma. Příspěvky z kolokvia byly vydány ve sborníku. 
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Rektor Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. je členem vědecké rady na Fakultě informatiky a 
managementu Univerzity Hradec Králové, člen oborové rady a vedoucí doktorských prací 
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. 
 
Prorektor Ing. Jan Lajka se účastní expertní činnosti pro tvorbu technických norem v rámci 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (CEN), v Projektovém výboru pro normalizaci 
CEN/PC 384 „Airport and aviation security services“, dále je členem expertní části 
Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, hospodářského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a členem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých 
škol MŠMT. Dále je hodnotitelem projektů Evropské unie na Ministerstvu dopravy ČR, je 
členem Rady pro udělování vyznamenání v letecké dopravě při Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR.  
 
Prorektorka Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. je členkou Pracovní skupiny 
k připomínkování návrhové části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji, 
členkou Odborné konzultační skupiny – infrastruktura cestovního ruchu v Pardubickém 
kraji, je hodnotitelkou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), 
je členkou Výběrové komise pro projekty prioritních os 4a a 4b Integrovaného operačního 
program, členkou vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, členkou Společnosti 
vědeckých expertů cestovního ruchu, členkou pracovní skupiny Evropských univerzit a 
pracovní skupiny Kvality života místních obyvatel (Quality life of residents) při NECSTouR - 
Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch, členkou 
Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu a členkou TTRA – Travel &Tourism 
Research Association, je externí školitelkou doktorského studia na Fakultě managementu 
Prešovské Univerzity v Prešově, Slovenská republika, byla jmenována Visiting Research 
Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká Británie.  
 
Prorektor Mgr. Pavel Neset, Ph.D. je zkušebním komisařem pro Manažerskou ekonomiku 
v Institutu svazu účetních.  
 
Ředitel oddělení CŽV Ing. Petr Houška je expertem v pracovní skupině Mezinárodní 
organizace pro normalizaci ISO/TC 228/WG4 „Golf Services“, ISO/TC 228/WG3 „Tourist 
information and reception services at Toutist Information Offices“. Dále je členem oborové 
skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu odborného vzdělávání, 
členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní 
ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu 
obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a 
zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, expertem Úřadu pro 
normalizaci a měření za ČR v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 329 „služby 
cestovního ruchu“ a Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 „cestovní ruch a 
související služby“, člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, 
akreditovaný expert ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, 
členem vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, hodnotitelem Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a členem pracovní skupiny 
Rozšiřování sezónní koncentrace (Widening seasonal concentration) při NECSTouR - Sítě 
evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch. 
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Doc. Ing. Alexander Fazik, CSc. je členem Masarykovy české společnosti sociologické a 
předseda sekce sociologie integrálního zkoumání člověka MČSS při Akademii věd ČR. 
 
Ing. Monika Palatková, Ph.D. je členkou mezinárodní organizace AIEST (Association 
Internationale d´Experts Scientifique du Tourisme), členkou Společnosti vědeckých expertů 
cestovního ruchu. 
 
Ing. Šárka Tittelbachová je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, 
ECEAT a je expertkou pro hodnocení projektů z EU, Magistrát hl. m. Prahy. 
 
Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. je oponentem pro projekty výzkumu a vývoje (VaV) řešených 
v rámci programů výzkumu a vývoje ministerstva dopravy. 
 
Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc. je členkou Výboru Společnosti vědeckých expertů cestovního 
ruchu. 
 
VŠO má partnerské vztahy v oblasti vzdělávací činnosti, jakož i ve vědeckovýzkumné práci 
se zahraničními vědeckými institucemi a vysokými školami v Německu (Berlin, Goerlitz, 
Braunschweig, Muenster, Eichstätt-Ingolstadt), Rakousku (Krems), Belgii (Brusel), Španělsku 
(Barcelona), Slovensku (Prešov, Banská Bystrica), Polsku (Kielce, Wroclaw), Francii (Rouen), 
ve Velké Británii (Leeds). Spolupráce byla rozvíjena i s Collegiem Carolinem v Mnichově a 
také s universitou na Hokaidu v Japonsku.   
Pedagogové VŠO byli v roce 2009 také přizváni do výzkumných a projektových týmů jiných 
institucí, např. Ing. Jan Havlík, Ph.D. je členem týmu na FEL ČVUT v Praze, kde se podílí  
na projektu MŠMT ČR, č. MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti 
biomedicínského inženýrství II, Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. byla členkou týmu 
agentury CzechTourism při zpracování projektu Evropské komise EDEN, Tourism and 
Protected Areas a členkou týmu na FMV VŠE, kde se podílela na projektu GAČR  
402/07/0120 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v materiálech vybraných mezinárodních 
organizacích. In: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice. 
 
Časopis 
V roce 2009 vydala VŠO šestý ročník školního časopisu „Cestování včera a dnes“. Časopis 
informuje nejenom o hlavních událostech v cestovním ruchu, ale i o životě ve škole, vtahuje 
do publikační činnosti vedle pedagogů i studenty školy.  Redakční rada časopisu, která  
na jeho úroveň dohlíží, se skládá z renomovaných pracovníků z oblasti cestovního ruchu,  
od vysokoškolských pedagogů po vedoucí pracovníky ministerstva pro místní rozvoj, kam 
problematika cestovního ruchu přísluší a po ředitele asociací cestovního ruchu a cestovních 
kanceláří. Kolem časopisu se vytvořil i tým zahraničních spolupracovníků z partnerských 
univerzit z Evropy a Japonska, kteří do časopisu přispívají. 
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Aktivní účast na konferencích 

 
Jméno, titul Název akce Termí

n 
Název přednášky/ 
prezentace 

Typ (seminář, konference, workshop, přednáška 
v rámci Erasmus) 

domácí 
(místo 
konání) 
 

domácí 
s mezinárod.  
účastí (místo 
konání) 

zahraniční 
(místo konání) 
 

Ing. Gullová 

Kulturní 
diplomacie 

28. 4. 
2009 

Nové trendy 
v kulturní 
diplomacii 

Ústav 
mezinárodn
ích vztahů 

  

Thermae Europea 
21. - 
23. 9. 
2009 

Interkulturní 
rozdíly jednání a 
chování mezi 
českými a 
zahraničními 
klienty 

 Karlovy Vary  

8. vědecká 
konference ČR a 
Slovensko 
v mezinárodním 
obchodě 

25. 6. 
2009 

 Praha   

Moldavsko – 
těžce zkoušená 
země 

12. 5. 
2009 

 
Conference 
servis 

  

My a svět v éře 
neoliberalismu  

12. 11. 
2009 

 
Fontes 
Rerum 

  

PhDr. 
Durmanová
, CSc. 

Thermae Europea 
21. - 
23. 9. 
2009 

Kulturní tradice  Karlovy Vary  

JUDr. et 
PhDr. 
Štemberk, 
Ph.D. 

Neznámá 
železnice 

17. 12. 
2009 

Zákon o drahách. 
Vrchol unifikace 
československého 
železničního práva 

Praha FF 
UK 

  

Doc. PhDr. 
Fazik, CSc. 

Kulturní rozměry 
globalizace 

1. 10. 
2009 

Úvodní referát 
k zahájení 
semináře 

Praha FF 
UK 

  

PhDr. 
Novák 

Trénování paměti 
12. 10. 
2009 

 
Praha 
Lékařský 
dům 

  

Psychologická 
péče o dospělé 
psychotické 
pacienty 

25. 11. 
2009 

 FN Motol   

Otázky validity 
projektivních 
metod 

17. 12. 
2009 

 
Praha 
Lékařský 
dům 

  

Ing. Iveta 
Hamarneho
vá, Ph.D. 

Hotelnictví, 
turismus a 
vzdělávání dnes a 
zítra 

22. 10. 
2009 

Porovnání vývoje a 
lokalizačních 
podmínek 
cestovního ruchu 
ve Slovenské a 
České republice po 
vzniku 
samostatných 
států 

 

konference,  
hotel 
Ambassador 
(VŠH v Praze 8, 
spol. s r. o.) 

 

Ing. Šárka 
Tittelbacho
vá 

Hrady, zámky, 
quo vadis? 

12. - 
13. 11. 
2009 

Posílení pozice 
zpřístupněných 
hradů a zámků na 
trhu českého 

konference, 
Jindřichův 
Hradec 
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cestovního ruchu – 
možné cesty 
rozvoje spolupráce 
se subjekty 
cestovního ruchu 

PhDr. 
Pravdová, 
Ph.D. 

Setkání hispanistů 
 

9. - 
10. 10. 
2009 

Španělské reálie a 
literatura ve výuce 
na VŠO 

 
Konference 
Brno 
 

 

Erasmus-mobilita 

4. - 8. 
5. 
2009 
 

Prezentace VŠO a 
ČR, výuka ve 
španělštině 
 

  

Escuola 
Universitaria del 
Maresme 
Španělsko 

PhDr. Mgr. 
Romová 

Pět let členství ČR 
v EU 
 

2. 4. 
2009 
 

Jazyková politika 
v hraničním 
regionu Česká 
republika, SRN a 
Polsko 

 

KonferenceVys
oká škola 
evropských a 
regionálních 
České 
Budějovice 
studií, o.p.s.  

 

Profilingua 2009 
 

25. - 
26. 6. 
2009 
 

ESP and 
Educational 
Programmes for 
International 
Cooperation 

 

Konference 
Západočeská 
univerzita 
v Plzni  

 

Lingua summit 
2009  
 

17. - 
18. 9. 
2009 
 

Language 
Competences of  
EU Employees 

  

KonferenceTrenčia
nska univerzita 
Alexandra 
Dubčeka 

Interkulturní 
dimenze v cizích 
jazycích 
 

9. - 
10. 10. 
2009 
 

Kulturní vztahy a 
kulturní výměna   
 

 
Konference  
FF Univerzita 
Pardubice  

 

Innovation in 
Management 
 

21. - 
22. 5. 
2009 
 

Presentation of 
VŠO 
College of Business 
Studies in Prague 

  

Konference 
University College 
of Business and 
Foreign 
Languages, PL 

Sprache und 
Integration 
 

18. - 
19. 9. 
2009 
 

Fachsprachenunter
richt an der 
Handelshochschul
e in Prag 

  
KonferenceGoethe
-Institut 
Berlin 

Erasmus - 
mobilita 
 

18. - 
22. 5. 
2009 

Prezentace VŠO a 
ČR 
 v angličitině 

  
Poznan, Polsko 
 

Mgr. 
Andělová 

Erasmus - 
mobilita 
 

1. - 5. 
5. 
2009 

Přednáška 
 

  
FH Zittau/Görlitz 
SRN 
 

PhDr. 
Černá 

Erasmus-mobilita 
4. - 5. 
5. 
2009 

Přednáška 
 

  
IMC Krems 
Rakousko 

PhDr. 
Šatavová 

Erasmus - 
mobilita 
 

18. - 
22. 5. 
2009 

Prezentace VŠO a 
ČR 
v angličitině 

  
University College 
of Business, Pl 

Innovation in 
Management 
 

21. - 
22. 5. 
2009 
 

Presentation of 
VŠO 
College of Business 
Studies in Prague 

  
Konference 
University College 
of Business, Pl 

 Ing. Jan 
Havlík, 
Ph.D.  

8th Czech-Slovak 
Conference 
Trends in 
Biomedical 

16. 9. 
– 18. 
9. 
2009 

Výuka lékařské 
elektroniky na 
Fakultě 
elektrotechnické 

  
Bratislava, 
Slovakia 
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Engineering ČVUT v Praze 

World Congress 
on Medical 
Physics and 
Biomedical 
Engineering 

7. 9. – 
12. 9. 
2009 

Comparison of k-
Means and Bayes 
classifiers for 
Human Body 
Motions 
Classification 

  Munich, Germany 

Ing. Martin 
Répal 

Konference 
projektové řízení 
– jistota a riziko 

Březe
n 2009 

 
Zlín,Česká 
republika 

  

Interní 
Manažerská 
akademie 

Srpen 
2009 

Manažerské 
dovednost 
v oblasti IT a IT 
projektů, 
(přednášející) 

Praha, 
Česká 
republika 

  

Řízení projektů 
s využitím nových 
technologií 
společnost 
Microsoft 

Září 
2009 

Klíčové změny 
v SW podpoře 
v oblastí řízení 
projektů a 
projektového 
portfolia, 
(přednášející) 

Praha, 
Česká 
republika 

  

Project Server 
Conference 2009 
in Phoenix 

Září 
2009 

Key Project Server 
implementation in 
area of Czech 
republic  and 
Slovakia republic 
,(přednášející) 

  Phoenix, USA 

Dny sekcí 
společnost pro 
projektové řízení 

Říjen 
2010 

Řešení požadavků 
na SW podporu IT 
projektů pomocí 
MS Office Project 
Server a zkušenosti 
z implementace 
tohoto 
produktu,(přednáš
ející) 

 
Jihlava, Česká 
republika 

 

MS day for key 
accounts 

Listop
ad 
2009 

Project a Project 
Portfolio 
management a 
aplikace SW 
nástrojů 
společnosti 
Microsoft, 
(přednášející) 

  Bratislava, SR 

Prof. Ing. 
Žihla, CSc. 

MDS – Měření, 
spolehlivost, 
diagnostika 
palubních soustav 
letadel  

21. - 
22. 10. 
2009 

Rozvoj civilní 
letecké dopravy a 
bezpečnost 

 

Konference 
s mezinárodní 
účastí – 
Univerzita 
obrany Brno 

 

Prof. Ing. 
Žihla, CSc., 
Ing. Janků  

International 
Scientific 
Conference 
MOSATT 2009. 
Modern Safety 
Technologies in 
Transportation 

22. - 
24. 9. 
2009 

Modern technical 
solution applied 
for flight control 
systems. 

  Košice 

Ing. 
Bílková, 
Ph.D.   

Aplimat 
3. - 6. 
2. 
2009 

Pareto Distribution 
and Wage Models 

  Bratislava  

MSED 17. - Modelování Praha   
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18. 9. 
2009 

mzdových 
rozdělení 
s použitím 
Paretova rozdělení 

AMSE  
26. - 
28. 3. 
2009 

Application of 
Pareto Distribution 
in Modelling of 
Wage Distributions 

 
Uherské 
Hradiště 

 

Doc. Ing. 
Kiráľová, 
Ph.D. 

Konference 
cestovního ruchu. 
Litoměřice Stop 
and Stay. 
Regionální 
operační program 
regionu 
soudržnosti 
Severozápad. 
Podporováno z 
Evropského fondu 
pro regionální 
rozvoj "Vize 
přestane být 
snem". 

26. – 
27. 3. 
2009. 

Uplatňování 
integrovaného 
managementu 
kvality v 
destinacích 
cestovního ruchu.  

 Litoměřice   

Prof. Ing. 
Landorová, 
CSc. 

Ekonomické 
otázky 
současnosti 

12. a 
13. 11. 
2009 

-  
Technická 
univerzita v 
Liberci 

 

Ing. 
Jedličková 

Decentralizácia a 
efektivnost 
verejnej správy 
v podmienkach 
regiónov EÚ 

1. - 2. 
10. 
2009 

Sdílené řízení jako 
nová metoda řízení 
komunitárních 
programů EU 

  
Univerzita Mateja 
Bela, Bánská 
Bystrica 

  

Facility 
management 
Významná opora 
řízení v době 
recese 

25. 5. 
2009 

Funkce a možnosti 
dopravy jako 
součásti facility 
managementu 

 
Vysoká škola 
ekonomická v 
Praze 

 

 Ing. Jana 
Dostálová 

Mezinárodní 
Baťova 
konference pro 
doktorandy a 
mladé vědecké 
pracovníky 2009 

04.20
09 

Aplikace 
společenské 
zodpovědnosti 
pivovarů v oblasti 
moderované 
spotřeby piva a 
výsledky ankety 
zaměřené na 
konzumaci piva 
vysokoškolských 
studentů, ISBN 
978-80-7318-812-2 

 
Vysoká škola 
ekonomická v 
Praze 

 

I. studentská 
konference 
Výživa, potraviny 
a zdraví 

06.20
09 

Analýza 
konzumace piva 
vysokoškolských 
studentů x 
moderovaná 
spotřeba 

 
Vysoká škola 
ekonomická v 
Praze 
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Mezinárodní 
Baťova 
konference pro 
doktorandy a 
mladé vědecké 
pracovníky 2009 

04.20
09 

Aplikace 
společenské 
zodpovědnosti 
pivovarů v oblasti 
moderované 
spotřeby piva a 
výsledky ankety 
zaměřené na 
konzumaci piva 
vysokoškolských 
studentů, ISBN 
978-80-7318-812-2 
 

 
Vysoká škola 
ekonomická v 
Praze 

 

I. studentská 
konference 
Výživa, potraviny 
a zdraví 

06.20
09 

Analýza 
konzumace piva 
vysokoškolských 
studentů x 
moderovaná 
spotřeba 

 
Vysoká škola 
ekonomická v 
Praze 

 

  
Pivovarsko-
sladařské dny 

10.20
09 

Aplikace principů 
Společenské 
odpovědnosti 
firem (CSR) 
v pivovarství v ČR 

    

Doc. Ing. 
Paták, CSc. 

Ekonomická krize, 
dopady  

Březe
n 2009 

Krizové finančně 
rozhodovací 
procesy subjektů 
podnikání  

HK hl. m. 
Prahy 

   

Firma a 
konkurenční 
prostředí 2009 

Březe
n 2009 

Možnosti 
minimalizace 
podnikových 
nákladů 

 MZLU Brno    

Obchod, jakost a 
finance – 
determinanty 
konkurenceschop
nosti VII 

Duben 
2009 

Factoring ve 
financování 
podnikatelských 
subjektů 

 ČZU Praha   

Inproforum  2009 
Listop
ad 
2009 

Specifika 
managersko-
finančních trendů 

 
JČU České 
Budějovice 
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Publikační činnost 

Jméno, titul  Název publikace  Vydavatel   ISBN Rozsah 
Typ publikace (VŠ 
učebnice, článek 
apod.) 

PhDr. Durmanová, CSc. 
Katedry společenských věd na vysokých školách 
– jenom doplněk anebo nezbytnost 

Cestování včera a 
dnes 2009, 2 
VŠO 

1214-6501 4 článek 

Ing. Gullová, Ph.D. 

Největší faux pas českých manažerů Be the Best 2009, 4 1214-6315 52-54 článek 

Jednáme s novozélandskými partnery Kancelář 2009, 12, 2 1212-1010 34-37 článek 

Pracovní oběd Kancelář 2009, 12, 2 1212-1010 38-39 článek 

Jednáme s maltskými partnery Kancelář 2009, 12, 3 1212-1010 34-37 článek 

Jednáme s belgickými partnery Kancelář 2009, 12, 4 1212-1010 32-35 článek 

Jiná země, jiný mrav: Jižní Korea 
COT business 
2009, 12 

1212-4281 60-61 článek 

Manažerské přešlapy Ekonom2009, 53, 26 1210-0714 80-81 článek 

Jiná země, jiný mrav: Mongolsko 
COT business 
2009, 6 

1212-4281 104-105 článek 

Jiná země, jiný mrav: Rumunsko 
COT business 
2009, 9 

1212-4281 84-85 článek 

Jiná země, jiný mrav: Mauritius 
COT business 
2009, 10 

1212-4281 74-75 článek 

Networking – prostředek dosažení úspěchu 
Cestování včera a 
dnes 2009, 3-4 

1214-6501 24-25 článek 

Doc. PhDr. Fazik, CSc. 
Informace o semináři „Kulturní rozměry 
globalizace“ 

MISS při AV ČR   zpráva 

JUDr. et PhDr. 
Štemberk, Ph.D. 

Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity 
cestovního ruchu v meziválečném 
Československu 

Nová tiskárna 
Pelhřimov - Vysoká 
škola obchodní 

ISBN 978-80-7415-
021-0, ISBN 978-80-
86841-18-2, 

299 
vědecká 
monografie 

K vývoji a činnosti společenstva pražských 
autodrožkářů  

Hospodářské dějiny/ 
Economic History 
2009, 24 

ISSN 0231-7540 135-148 studie 

JUDr. et PhDr. 
Štemberk, Ph.D. 
(spoluautor Prof. 
PhDr. Ivan Jakubec, 
CSc.) 

Češi a Čechoslováci a slovanský jih. Trendy v 
cestovním ruchu a lázeňství v první polovině 20. 
století 

D. Blümlová – P. 
Kubát a kol.: Čas 
zdravého ducha 
v zdravém těle. 
Kapitoly z kulturních 
dějin přelomu 19. a 

ISSN 0323-004X, ISBN 
978-80-87311-07-3, 
ISBN 978-80-904446-
3-8 

251-271 studie 



 24 

20. století, Jihočeský 
sborník historický – 
Supplementum 2, 
2009 

Ing. Hamarnehová, 
Ph.D. 

Pokyny pro vypracování bakalářské, diplomové a 
jiné písemné práce 

VŠO v Praze, o.p.s. 978-80-86841-12-0 55 s. VŠ skripta 

Porovnání vývoje a lokalizačních podmínek 
cestovního ruchu ve Slovenské a České republice 
po vzniku samostatných států 

VŠH v Praze 8, spol. 
S r.o. 

978-80-86578-95-8 7 s. 

příspěvek 
v recenzovaném 
sborníku 
z mezinárodní 
konference 

Ing. Nechvílová Projektový management podle IPMA Grada Publishing, a.s. 978-80-247-2848-3 
spoluautor a obsahové 
korektury 

VŠ učebnice 

Doc. PhDr. 
Oliveriusová, CSc. 

Kapitoly z dějin kultury (1. část) VŠO v Praze, o.p.s. 978-80-86841-12-7 69 s. VŠ skripta 

Ing. Palatková, Ph.D. Cestovní ruch v krizi aneb Krize cestovního ruchu VŠO v Praze, o.p.s. ISSN 1214-6501 4 s. 

článek v časopise 
VŠO v Praze, o.p.s. 
– Cestování včera a 
dnes 

Ing. Tittelbachová 
Posílení pozice zpřístupněných hradů a zámků na 
trhu českého cestovního ruchu – možné cesty 
rozvoje spolupráce se subjekty cestovního ruchu 

NPÚ, Praha 978-80-87104-51-4 2 s. 
příspěvek ve 
sborníku z 
konference 

Mgr. Andělová  Cestování včera a dnes -Kremže VŠO ISSN 1214-6501 2 str. 
Článek 
 

Doc. PhDr. Bergerová, 
CSc. 

Komunikativnost v ekonomicky orientované 
vysokoškolské výuce německého jazyka 

Cizí jazyky, roč. 53 ISSN 1213-7499 46-49 Článek 

PhDr. Pravdová, Ph.D. Sborník z mezinárodní vědecké konferenci FF MU Brno V tisku 3 str. 

Sborník z 
mezinárodní 
vědecké 
konference 

PhDr. Mgr. Romová 

Profilingua 2009  
FF Západočeská 
univerzita v Plzni 

V tisku 5 str. 

Sborník z 
mezinárodní 
vědecké 
konference 

Cestování včera a dnes -Výmar VŠO ISSN 1214-6501 2 str. Článek 

Pět let členství v EU (Bilance, perpektivy trendy a 
vize) 

Vysoká škola 
evropských a 
regionálních studií, 

ISBN 978-80-86708-
79-9 

pp. 272-278 
 

Sborník z 
mezinárodní 
vědecké 
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o.p.s. konference 
 

Lingua summit 2009  
 

Trenčianska 
univerzita Alexandra 
Dubčeka 

ISBN 978-80-75-438-
9 

6 str. 

Sborník z 
mezinárodní 
vědecké 
konference 
 

Interkulturní dimenze v cizích jazycích 
FF Univerzity 
Pardubice 

V tisku 5 str. 

Sborník z 
mezinárodní 
vědecké 
konference 

Cestování včera a dnes - Maresme VŠO ISSN 12-14-6501 1,5  str. Článek 

Doc. PhDr. Bergerová, 
CSc. 

Komunikativnost v ekonomicky orientované 
vysokoškolské výuce německého jazyka 

Cizí jazyky, roč. 53  3 str. Článek 

Ing. Brož, CSc. MS Excel 2007 pro manažery a ekonomy 
Computer Press, 
2009 

978-80-251-2116-0 435 s. Příručka 

Ing. Havlík, Ph.D., 
Ing. Horčík 

Výuka lékařské elektroniky na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze, in Proceedings of 
the 8th Czech-Slovak Conference Trends in 
Biomedical Engineering 

Slovak University of 
Technology in 
Bratislava 

978-80-227-3105-8 pages 287 - 288 

příspěvek ve 
sborníku 
mezinárodní 
konference 

Ing. Havlík, Ph.D., 
Prof. Ing. Uhlíř, CSc., 
Ing. Horčík 

Comparison of k-Means and Bayes classifiers for 
Human Body Motions Classification, in 
proceedings of World Congress on Medical 
Physics and Biomedical Engineering 

Springer 
Science+Business 
Media 

978-3-642-03897-6 pages 421 - 424 

příspěvek ve 
sborníku 
mezinárodní 
konference 

Ing. Dvořík, 
Ing.Havlík, Ph.D. 

Vizualizace oscilometrických dat v Matlabu, 
příspěvek ve sborníku konference Technical 
Computing Prague 2009 

Humusoft, Praha 978-80-7080-733-0  
příspěvek ve 
sborníku 
konference 

Ing. Loucký 

Reseller Magazine DCD Publishing ISSN: 1214-3146 
Každý měsíc 1 článek o 
High Definition, leden – 
prosinec 2009, 1 TS 

Časopis pro 
prodejce IT 

Stereo & Video  
Trade and Leisture 
Publications 

ISSN: 1210-7028 
březen, srpen – články o 
dálkovém ovládání, vždy 1 
TS 

Časopis pro 
milovníky zvuku a 
videa  

Visions Siemens ČR ISSN: E18787 

4x do roka 5-6 článků , 
různá témata po 2-4 TS 
(virtualizace, internet, 
klimatologie…) 

Firemní časopis 

Inspirace HP Tronic Zlín ISSN: E15499   2 články v roce (digitální Firemní časopis 
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fotoaparáty a televize) po 
1 TS 

Euronics 
(dvouměsíčník) 

Ing. Janků, 
(spoluautor),  
JUDr. Holba 

Letecká legislativa VŠO v Praze,o.s.p. 978-80-86841-11-3 163 stran Skripta 

Doc. RNDr. Bezvoda, 
DrSc. 

Brož M., Bezvoda V.,Microsoft Excel 2007 pro 
managery a ekonomy.  

Computer Press 
978 – 80 251 – 2116 - 
0 

370 stran Učebnice - manuál 

Doc. RNDr. Kaňka, CSc. 

Sbírka řešených příkladů z matematiky Ekopress 2009 978-80-86929-53-8 298 stran Učebnice 

Eliášová l., Kaňka M: Sbírka příkladů 
z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké 
školy 

Ekopress 2009 978-80-86929-48-4 114 stran Učebnice 

Kaňka M., Jarošová M., Zeithamer T., Eliášová L.: 
The Gaussian Curvature of Special Type of 
Superquadratics 

Mundus symbolicus, 
VŠE Praha 

1210-809x Str. 67 - 71 Recenzovaný článek 

Ing. Bílková, Ph.D.   

Pravděpodobnost a statistika Aleš Čeněk 978-80-7380-224-0 639 stran 97 učebnice 

Praktikum k výuce matematické statistiky Oeconomica 978-80-245-1574-8 280 stran Skriptum 

Statistika ČSU ISSN 0322-788x 21 stran Recenzovaný článek 

Doc. Ing. Kiráľová, 
Ph.D. (P. Houška)  

Brusel žil v říjnu cestovním ruchem 
COT Business 
11/2009 

ISSN 1212-4281 3 strany článek 

Doc. Ing. Kiráľová, 
Ph.D. (Attl, P., 
Polívková, A.) 

Jak psát bakalářské, diplomové jiné práce. 4. 
vydání. 

VSH, Praha 2009,  
ISBN 978-80-86578-
90-3 

70 stran VŠ skripta 

Doc. Ing. Kiráľová, 
Ph.D. 

Odborný komentář k projektům krajů 
v cestovním ruchu. 

Czechtourism  4 strany 

Sborník 
Celostátního 
kolegia cestovního 
ruchu České 
republiky. 

Vytváření organizací cestovního ruchu (OCR) 
v turistických regionech. 

Veřejná správa 
17/2009 Příloha 

ISSN 1213-6581 3 strany článek  

Doc. Ing. Fialová, CSc., 
MUDr. Fiala 

Ekonomický slovník s odborným výkladem česky 
a anglicky 

A plus Praha 
978-80-903804-4-8 
 

312 s. Učebnice 

Prof. Ing. Landorová, 
CSc. 

Recenze knihy Mezinárodní finance Časopis E + M   Recenze 

Recenze knihy Monetární ekonomie  v malé 
otevřené ekonomice 

Časopis E + M   Recenze 

Recenze knihy Měnová integrace. Náklady a 
přínosy členství v Měnové unii 

Časopis E + M   Recenze 

Posudky na 2 výzkumné projekty  
Technická univerzita 
v Liberci 

  2x posudek 
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Ing. Jedličková 

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie v Banskej Bystrici 

Univerzita Mateja 
Bela 
Fakulta politických 
vied a 
medzinárodných 
vzťahov 

978-80-8083-836-2 5 stran A4 článek 

Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference 
Oeconomica, Vysoká 
škola ekonomická v 
Praze 

978-80-245-1530-4 5 stran A4 článek 

Ing. Koutková, CSC. 
Soubor materiálů ke cvičení z účetnictví, rok 
2009/2010 

  45 cvičební materiály 

Ing. Spiesová 

General Electric (GE) Matrix Poster 2009 
ČVUT v Praze -Fakulta 
elektrotechnická 

- 3 sborník   

Srovnání zemědělství v ČR a v EU  
 

Euromagazín, 
č. 7 

1213-7774 12  článek 

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání 
rostlinné výroby) 
 

Euromagazín, 
č. 8 

1213-7774 17  článek 

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání 
živočišné výroby) 

Euromagazín, 
č. 9 

1213-7774 17  článek 

Ing. Dostálová 
 Analýza konzumace piva vysokoškolských 
studentů 

Výživa a potraviny č 
2/2009, Společnost 
pro výživu 

ISSN 1211-846X 2 str. článek 

Ing. Houška (A. 
Kiráľová) 

Brusel žil v říjnu cestovním ruchem 
COT Business 
11/2009 

ISSN 1212-4281 3 strany článek 

Doc. Ing. Paták, CSc. 

Outsourcing – nástroj minimalizace podnikových 
nákladů  

MZLU Brno  50213-826-54-9 12 stran článek 

Factoring jako alternativní nástroj financování  ČZU Praha 7298-942-385-6 8 stránek článek 

Nejistota a riziko ve strategickém rozhodování  UTB Zlín 92645-7352-12-X 8 stránek článek  
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 Infrastruktura VŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních 
zdrojů a rozvoj informační infrastruktury (tab. č. 9) 
 
Škola využívá dlouhodobě pronajaté prostory s vynikající dopravní dostupností přímo 
v centru Prahy ve Spálené ulici 14 a Vladislavově ulici 17 na Starém Městě v historických 
budovách, které jsou v majetku společnosti Office Star Four, spol. s r.o. 
 
Zájem o studium na VŠO v posledních letech značně vzrostl a s ním i počet studentů. 
Stávající prostory přestaly být dostatečné. V zimním semestru akademického roku 2008/9 
využívala škola formou krátkodobého nájmu učebny a aulu v Praze 6 – Veleslavíně, patřící 
Univerzitě Karlově (velmi dobrá dopravní dostupnost).  V té době již začaly úpravy v budově 
Spálená 16, kterou škola získala do dlouhodobého nájmu a se zahájením zimního semestru 
akademického roku 2009/10 byla budova ve Spálené 16 uvedena do provozu. Současně se 
na podzim 2009 se rozšířila kapacita v budově Spálená 14 o další tři učebny.  
Dále škola získala do dlouhodobého nájmu aulu v prostorách Národního muzea s kapacitou 
700 míst. Celková kapacita školy se tak zvýšila až na 5 tisíc studentů. 
Všechny učebny jsou vybaveny zpětnými projektory, dataprojektory, promítacími plátny, 
mikrofony, a další potřebnou technikou. 
 
Se zahájením zimního semestru se všechny katedry přestěhovaly do nových prostor  
ve Spálené 16. Nové prostory poskytují pedagogům výrazně lepší pracovní podmínky, 
zejména větší klid na práci, kvalitnější zabezpečení výpočetní technikou (nákup nových PC, 
tiskáren, kopírek, výkonnější internetové připojení), nové konzultační a konferenční 
místnosti.  
Spolu s katedrami byly nově umístěny ve Spálené 16 také pracovny prorektorů, kteří mají 
oddělená pracoviště na samostatném podlaží, kde je k dispozici konferenční místnost 
(využívá se např. pro zasedání akademické rady apod.). 
 
Pro zkvalitnění práce studijního oddělení a zjednodušení styku s uchazeči o studium  
i studenty bylo zřízeno nové kontaktní místo studijního oddělení s přímým přístupem 
z pasáže mezi Vladislavovou a Spálenou ulicí. Toto kontaktní místo bude v provozu po celý 
rok, zejména v období letních prázdnin bude poskytovat informace a služby uchazečům  
i stávajícím studentům. 
 
Škola poskytuje studentům komfortní zázemí pro studium. Výuka probíhá 
v klimatizovaných místnostech, studenti mají k dispozici studentský klub pro neformální 
setkání, pro akce školy – např. Erasmus, mají zde zdarma k dispozici síť WIFI. Byl zahájen 
provoz nových webových stránek, facebooku, inovoval se intranet, propojený na SIS. 
Studenti mají školní e-mailové adresy, na které dostávají aktuální informace. 
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Díky vynaloženým finančním prostředkům – 206.089,- Kč se během roku 2009 v knihovně 
razantně zvýšil počet svazků, a to na 6097 ks. Dále se zvýšil i počet zaregistrovaných 
uživatelů, především z řad studentů VŠO, zvýšil se razantně počet přístupů do on-line 
katalogu, včetně možnosti rezervace publikací. Tato možnost je hojně studenty, zejména 
kombinovaného, ale i denního studia hojně využívána. 
Studenti využívají kopírovací a tiskové služby v počítačovém sále. Díky novému copy 
automatu umístěnému v hlavním sále se zvýšila komfortnost kopírování. 
 
Knihovna též zajišťuje prodej učebních textů - skript a učebnic vydávaných školou. Počet PC 
pro potřeby studentů je celkem 26. Zvýšil se počet databází vytvářených v knihovně, a to na 
celkem 4 (knihy, články, BP a DP). 
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3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 
 

 Poradenství (popis poradenského pracoviště, rozsah a typ poradenských služeb, popř. 
další aktivity), zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb (tab. č. 10) 
 
Pedagogicko-psychologická poradna je na VŠO organizována katedrou společenských věd a 
vedena přední odbornicí PhDr. Marií Durmanovou, CSc. Úkolem poradny je poskytnout 
pomoc psychologa studentům prezenčního i kombinovaného studia s cílem usnadnit jim 
vysokoškolské studium. Služeb pedagogicko-psychologické poradny využívají hlavně 
studenti prvního ročníku, kteří se potýkají s potížemi spojenými s přechodem ze střední na 
vysokou školu. Někteří z nich ještě nemají dostatečné studijní návyky a schopnosti. Pomoc 
zkušeného pedagoga a psychologa studentům pomáhá lépe zvládat odlišný způsob studia a 
přípravy na zkoušky. Další skupinu klientů představují studenti, kteří se potýkají se složitou 
životní situací, s níž si sami nevědí rady. Pomoc psychologa představuje zvýšení standardu 
služeb poskytovaných VŠO svým studentům a pomáhá jim ve snazším zvládání studijních 
povinností. Služeb poradny využilo v průběhu roku 2009 asi 80 studentů VŠO.    
 

 Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na vysokých školách (sociálně, zdravotně, 
ekonomicky) 
 
Na VŠO je v současné době jedna handikepovaná studentka, které se snaží VŠO vyjít vstříc 
zejména při tvorbě rozvrhu. Nicméně se ukazuje, že studentce nedělá studium nejmenší 
problém a lze ji zařadit mezi úspěšné studenty. V případě sociálně znevýhodněných 
studentů se snaží škola vyjít vstříc rozložením školného na více splátek. 
 

 Partnerství a spolupráce, spolupráce VŠ se zaměstnavateli při tvorbě a uskutečňování 
studijních programů (např. při koncepci profilu absolventa a učebních výstupů) 
 
V prosinci 2009 VŠO akreditovala nový studijní obor Průvodcovská činnost v cestovním 
ruchu, který vznikl v těsné spolupráci s praxí, konkrétně s Asociací průvodců ČR. 
Předpokladem úspěšnosti absolventů studijního oboru je partnerství s Asociací průvodců 
ČR člena Evropské federace asociací turistických průvodců (FEG), Světové federace asociací 
turistických průvodců (WFTGA) a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, která se podílela 
na tvorbě studijního oboru a bude přímo zapojena svými odborníky do výuky studijního 
oboru a organizace průvodcovské praxe. Studijní obor je i praktickým výstupem závěrů 
zpracování Evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast vzdělávání 
průvodců cestovního ruchu v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Zkvalitnění 
profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu“ CZ.04.1.03/4.2.00.2/0002.  
Studijní obor též zohledňuje a rozpracovává požadavky Dílčí kvalifikace průvodce 
cestovního ruchu dle zák. č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, na jehož 
zpracování se podílel kromě odborníků z praxe i zástupce Vysoké školy obchodní v Praze.  

Z pohledu mezinárodní srovnatelnosti studijního oboru zohledňuje navrhovaný studijní 
obor Evropské normy EN 13 809: 2003 „Služby cestovního ruchu – cestovní agentury a 
touroperátoři – terminologie“, která sjednocuje odbornou terminologii v dané oblasti 
služeb cestovního ruchu u jednotlivých kategorií průvodců, např. vedoucího zájezdu (tour 
manager), doprovod zájezdu (tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), 
horského průvodce (mountain guide), včetně dalších příbuzných činností, jako je činnost 
místního zástupce (local representative), animátora (animateur) a ČSN EN 15 565 „Služby 
cestovního ruchu – požadavky na zajištění odborného vzdělávání a kvalifikačních programů 
pro turistické průvodce“. Uvedená norma má za cíl sjednocení minimálních požadavků na 



 31 

vzdělávání průvodců v rámci Evropy, včetně České republiky, a tím i přispět naplňování 
záměrů rozvoje cestovního ruchu v ČR i v Evropské unii. Jedná se zejména o strukturu 
vzdělávacích programů, jejich obsah, požadavky na teoretickou a praktickou část, včetně 
požadavků na vzdělavatele průvodců.  

 
Tvorbu studijního oboru podporuje kromě Asociace průvodců ČR a Asociace cestovních 
kanceláří ČR i odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, Česká centrála 
cestovního ruchu – CzechTourism, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. 
V rámci výuky je též počítáno se spoluprací s odborníky s Asociací cestovních kanceláří ČR, 
kteří se zaměří na spolupráci cestovních kanceláří a průvodců při realizaci produktů 
cestovních kanceláří. 
 
Navržený studijní obor je v souladu s prioritami stanovenými pro oblast vzdělávání 
v cestovním ruchu v Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na léta 2007 – 2013 a 
jeho prováděcím dokumentem (usnesení vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 a 
usnesení vlády ČR č. 913 ze dne 23. července 2008). 
 
Studijní obor též respektuje priority Strategie celoživotního učení v ČR, která byla schválena 
vládou v Usnesení vlády ČR č. 761 ze dne 11. 7. 2007 a jež vychází z obecných předpokladů 
definovaných Lisabonskou strategií, respektive jejím pracovním programem pro oblast 
vzdělávání „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. V tomto duchu je jejím hlavním smyslem 
napomoci rozvoji České republiky jako společnosti a ekonomice založené na znalostech.  
Studijní obor dále vychází z Implementačního plánu Strategie celoživotního učení 
schváleného v Usnesení vlády ČR č. 8 ze dne 5. ledna 2009, a to zejména z pohledu 
problematiky terciárního vzdělávání.   
Jedná se zejména o úkoly v oblasti posílení rozvoje nabídky zejména bakalářských 
studijních programů, zaměřených do praxe a úzce propojených s aktuálním vývojem 
poznání a měnícími se potřebami zaměstnavatelů. Posílit reálné možnosti spolupráce 
budoucích zaměstnavatelů, zejména průmyslových podniků a oblasti služeb, s vysokými 
školami a vyššími odbornými školami při přípravě a realizaci studijních programů. Podpora 
spolupráce institucí působících v sektoru terciárního vzdělávání, zejména efektivní 
propojování VOŠ s VŠ a tvorbu společných studijních programů vysokých škol obdobného 
zaměření, zejména programů a kurzů dalšího vzdělávání dospělých. 
 
VŠO v rámci svého členství v Hospodářské komoře hlavního města Prahy, kde se zástupce 
školy účastní práce v sekci „Vzdělávání“ a zejména se snaží o propojení vzdělávání s praxí a 
zapojení podnikatelské sféry do činnosti školy. Vzájemné konzultace směřují k vytváření 
studijních plánů nových oborů v souladu s potřebami praxe. 
 
 

 Využívání stipendijního fondu (tab. č. 11a) 
 

Využívání stipendijního fondu ukazuje tabulku 11a. VŠO pouze rozděluje finanční 
prostředky, které obdrží od MŠMT na základě žádostí studentů. Ve struktuře přidělených 
stipendií jednoznačně převažuje ubytovací stipendium. Bohužel chybou zákonodárců 
čerpání ubytovacích stipendií ustalo ve druhé polovině roku 2009, kdy vstoupila v platnost 
novela vysokoškolského zákona, která zabránila čerpání stipendií na soukromých školách. 
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4. INTERNACIONALIZACE  
 

 strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti 
 
Mezinárodní spolupráce VŠO se uskutečňuje především prostřednictvím programu 
ERASMUS, kde škola podporuje výměnné pobyty studentů a pedagogů. VŠO plně uznává 
zahraniční studium svých studentů. V rámci programu ERASMUS pedagogové VŠO přednáší 
na zahraničních vysokých školách a zahraniční pedagogové přednáší na VŠO, což zlepšuje 
jazykovou vybavenost jak pedagogů, tak i studentů.  
 

 zapojení VŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje 
 
VŠO je zapojena do programu ERASMUS, v rámci kterého v roce 2009 vycestovalo na 
studium do zahraničí 12 studentů a 8 pedagogických pracovníků, a to do Rakouska, Polska, 
Belgie, Španělska, Slovenska a SRN. V rámci uvedeného programu byl přijat jeden student a 
5 pedagogických pracovníků, a to ze Slovenska, Polska a SRN.  
Ve spolupráci s Catholic University Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN, s EF 
UMB v Banské Bystrici na Slovensku, University of Oulu/Oulun Yliopisto ve Finsku, resp. se 
Saint-Petersburg State University of Service and Economics VŠO připravovala v roce 2009 
společný magisterský studijní obor „Tourism and Regional Planning – Management and 
Geography“, který bude spuštěn v akademickém roce 2010/2011 na Catholic University 
Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN a na kterém se budou podílet všechny 
jmenované vysoké školy včetně VŠO. 
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5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
 

 Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠ – vnitřní a vnější hodnocení 
 
Systém je založen na sběru dat v rámci anketních šetření u nastupujících studentů, 
stávajících studentů a absolventů. Pravidelné ankety se provádějí při zápisu studentů do 
prvního ročníku a další s absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia 
školy. Dalším zdrojem je hodnocení pedagogů a lektorů. Periodicita je semestrální 
s možností šetření aktuálně při zjištění problémů. K hodnocení je používána elektronická 
platforma. Hodnocení zjištěných závěrů se odehrává v rámci řídící struktury počínaje 
vedoucím katedry přes prorektory a až po Správní radu. Výsledky jsou publikovány na 
webových stránkách a užívají se jednak pro řízení školy a jednak pro informování vně i 
dovnitř školy.  
Důležitým nástrojem komunikace mezi studenty a vedením školy je diskusní fórum na 
školním Intranetu, které je mnohdy prvním signálem možného vzniku problému a 
umožňuje jej odstranit v minimálním časovém intervalu. Tradičně prospěšná jsou také 
pravidelná setkání rektora a prorektorů VŠO s vedením Studentské rady VŠO. 

 

 Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení 
 
Vnější hodnocení se užívá v součinnosti s akademickými i profesními partnerskými 
institucemi. Výrazný je podíl hodnotitelů ze skupiny zahraničních partnerů. Další 
významnou hodnotící strukturou je Akademická rada VŠO složená z významných osobností 
akademické a odborné praxe. V neposlední řadě VŠO podstupuje hodnocení ze strany 
MŠMT a akreditační komise. 
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6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY 

V roce 2009 se zapojila VŠO pouze do operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
„Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu“ Z.04.1.03/4.2.00.2/0002 -  
zakázka „Analýza potřeb v oblasti dílčích kvalifikací skupiny Gastronomie, hotelnictví a 
turismus (kód 65) na všech stupních středního vzdělání, tzn. středního vzdělání, středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“ viz tabulka č. 14.  

Ostatní zmiňované Fondy rozvoje vysokých škol a Rozvojové programy pro VŠ se týkají pouze 
veřejných vysokých škol a VŠO se jich tedy nezúčastnila. 

 
VŠO se zaměřila v roce 2009 na rozvoj zejména materiální základny pro vzdělávací a 
výzkumné aktivity školy. Šlo především o zprovoznění nových počítačových a dalších učeben 
s kapacitou více než 500 posluchačů vybavených veškerou potřebnou audiovizuální a 
počítačovou technikou. Výrazně bylo zlepšeno pracovní prostředí kateder a posíleny byly i 
konzultační a seminární prostory. 
VŠO rozpracovala a předložila Akreditační podklady pro rozšíření spektra zejména 
bakalářských studijních oborů a zpracovala projekt pro zapojení VŠO do mezinárodních 
doktorských studijních programů. 
Nový systém vytváření individualizovaných rozvrhů umožnil daleko flexibilnější tvorbu 
rozvrhů jak pro studenty, tak pro pedagogy. 

Veškeré výše zmiňované rozvojové aktivity financovala škola z vlastních zdrojů, pouze 
některé mezinárodní aktivity byly kofinancovány zahraničními partnery a škola se obešla ve 
svém rozvoji nutnosti čerpat finance ze státního rozpočtu nebo úvěrů. 
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7. ZÁVĚR 
 

VŠO v roce 2009 vykázala pozitivní vývoj na všech sledovaných oblastech.  Na základě 
periodicky prováděné SWOT Analýzy je možné konstatovat, že ve všech sledovaných 
oblastech došlo ke zlepšení a vysoká škola je tedy, v kontextu potřeb hospodářské praxe, 
dynamicky měnící se soukromou vysokou školou s aspirací být univerzální ekonomickou 
školou s důrazem na ekonomiku podniku. 

A v prioritních oblastech rozvoje, tedy v oblastech ekonomiky cestovního ruchu a služeb 
letecké dopravy, škola vykázala kvantitativní i kvalitativní zlepšení parametrů, jak v kvalitě 
vzdělávacího procesu, tak v oblasti hospodářských výsledků. 

Tradičně silnou stránkou školy je stabilizovaný pedagogický sbor, funkční administrativní 
zázemí a kvalitní materiální zabezpečení, zejména prostorové. Ze strany posluchačů a 
odborné veřejnosti je mimořádně hodnocena rozsáhlá mezinárodní spolupráce a zejména 
pak excelentní spolupráce s praxí. Stejně tak jako silná stránka se jeví individuální přístup k 
posluchačům a flexibilní řídící struktura umožňující uspokojovat měnící se potřeby praxe. 

Jestliže letní semestr akad. roku 2008/09 představoval okamžik překročení hranice 1000 
absolventů, pak letní semestr akad. roku 2009/10 představuje východisko pro prolomení 
hranice 1000 absolventů ročně v roce 2010. Zejména v akad. roce 2009/10 (tj. v jeho zimním 
semestru) se kvalitativně zlepšily materiální podmínky pedagogického procesu. 

V posledním roce došlo ke zlepšení věkové struktury pedagogů, avšak tento problém je 
nutné řešit i v dalších obdobích, zejména v kategorii docentů a profesorů. 

V rámci akreditačního procesu škola získala zařazení části svých oborů do studijního 
programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích, což napomohlo k nápravě dlouhodobě 
přetrvávajících problémů v nesprávné interpretaci zaměření školy. A upravuje podvědomí 
veřejnosti o VŠO jako o škole ekonomické spíše než humanitní. 

V roce 2009 VŠO pokračovala v utváření struktury oborů jak bakalářských, tak magisterských 
studijních programů do podoby komplexní ekonomické školy se zaměřením podnikové praxe. 
V daném období v souvislosti s tímto procesem se výrazně posílila publikační aktivita 
zejména kmenových zaměstnanců. 

VŠO v roce 2009 naplnila své cíle z dlouhodobého záměru rozvoje a splňuje ve vybraných 
oborech veškerá kritéria řadící se mezi špičku v daném oboru segmentu vysokého školství 
nejen na národní, ale i Evropské úrovni. Pro další období je zapotřebí rozšířit moderní 
elektronickou platformu výuky jako nezbytnou podmínku pro rozšíření podílu výuky  
v kombinované formě a perspektivně i v distanční formě a doplnění akademického sboru 
pracovníky s větší časovou perspektivou. 

V roce 2009 vyústilo dlouhodobé využívání kreditního systému do naplnění standardů ECTS 
(European Transfer System) s možným výhledem na získání ECTS Label. V roce 2010 by měly 
být zúročeny práce vedoucí k zavedení standardů ECTS a zavedení E-learningu. 

Od roku 2010 bude standardní formou výuky i výuka v cizím jazyce což umožní škole větší 
participaci na mezinárodních projektech internacionalizace studia. 

Jako klíčový výsledek se jeví skutečnost, že přes nepříznivou situaci na trhu práce, absolventi 
VŠO nacházeli uplatnění v praxi a v převážné míře v oboru. VŠO měla v roce 2009 pouze 
sedm absolventů registrovaných na úřadu práce za období od 30. 4. 2009 do 30. 9. 2009, 
z 558, kteří úspěšně ukončili školu v období půl až jeden rok před dubnem, resp. zářím 2009. 
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Příloha 
 

Tabulková část 
 
Úvod 
 
Tabulka 1 
 

Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a 
profesních organizacích  

  

Organizace Stát Status 

Česká konference rektorů ČR Člen Pléna ČKR 

Rada vysokých škol ČR Člen Předsednictva a Sněmu RVŠ 

Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a 
kosmonautiku Hospodářského výboru PSP 

ČR Stálý člen expertní skupiny 

Asociace cestovních kanceláří ČR ČR Člen asociace 

Asociace průvodců ČR ČR Člen asociace 

Asociace leteckých provozovatelů ČR  ČR Člen asociace 

Asociace hotelů a restaurací ČR ČR Člen asociace 

Hospodářská komora České republiky ČR Člen komory 

Hospodářská komora hl. m. Prahy ČR Člen komory 

Pozn.: Status – postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. 
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Kvalita a excelence akademických činností 
 
Tabulka 2 a 
 

Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy 
 

 Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

Studijní programy  
Celkem 

stud.prog bak. 
mag. 

 
mag. 

navazující 
dokt. 

 P K P K P K   

 přírodní vědy a nauky         

 technické vědy a nauky         

 zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 

        

 zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 

        

 společenské vědy, nauky a 
služby 

2 2 0 0 2 2  2 

 ekonomie         

 právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 

        

 pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

        

 obory z oblasti 
psychologie 

        

 vědy a nauky o kultuře a 
umění 

        

 Celkem 2 2 0 0 2 2  2 

 
Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u 
kombinované formy). 
Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a 
nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a 
nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 
a 82. 
Platí též pro tab. 2 b, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, a 6. 
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Tabulka 2 d 
 

Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole 
 

Skupina 
studijních 
programů 

kurzy orientované na 
výkon povolání 

kurzy zájmové 

U3V Celkem 

Z toho počet 
kurzů, jejichž 
účastníci byli 
přijímaní do 

akreditovaných 
studijních 

programů podle § 
60 zákona o 

vysokých školách 

do 15 
hod. 

do 100 
hod. 

více 
do 15 
hod. 

do 100 
hod. 

více 

 přírodní vědy a 
nauky 

         

 technické vědy 
a nauky 

         

 zeměděl.-les. a 
veter. vědy a 
nauky 

         

 zdravot., lékař. 
a farm. vědy a 
nauky 

         

 společenské 
vědy, nauky a 
služby 

 Jazyk. 
kurzy 

6 

       

 ekonomie          

 právo, právní a 
veřejnosprávní 
činnost 

         

 pedagogika, 
učitelství a 
sociál. Péče 

         

 obory z oblasti 
psychologie 

         

 vědy a nauky o 
kultuře a umění 

 15        

 Celkem  21        

 
Pozn.: U3V – univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a. 
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Tabulka 2 e 
 

Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole 
 

Skupina 
studijních 
programů 

kurzy orientované na 
výkon povolání 

kurzy zájmové 

U3V Celkem 

Z toho počet 
účastníků, jež byli 

přijímaní do 
akreditovaných 

studijních 
programů podle § 

60 zákona o 
vysokých školách 

do 15 
hod. 

do 100 
hod. 

více 
do 15 
hod. 

do 100 
hod. 

více 

 přírodní vědy a 
nauky 

         

 technické vědy 
a nauky 

         

 zeměděl.-les. a 
veter. vědy a 
nauky 

         

 zdravot., lékař. 
a farm. vědy a 
nauky 

         

 společenské 
vědy, nauky a 
služby 

 Jazyk. 
kurzy 

16 

       

 ekonomie          

 právo, právní a 
veřejnosprávní 
činnost 

         

 pedagogika, 
učitelství a 
sociál. péče 

         

 obory z oblasti 
psychologie 

         

 vědy a nauky o 
kultuře a umění 

 159        

 Celkem  175        
 
Viz pozn. u tabulky č. 2a. 
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Tabulka 3 
 
 

Zájem uchazečů o studium na vysoké škole 
 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

Počet 

P
o

d
an

ýc
h

 
p

ři
h

lá
še

k 
1

) 

P
ři

h
lá

še
-

n
ýc

h
 2

) 

P
ři

je
tí

 3
) 

P
ři

ja
tý

ch
 4

) 

Za
p

sa
n

ýc
h

 5
) 

Celkem 1820  1447 1447 1407 

přírodní vědy a nauky      

technické vědy a nauky      

zeměděl,-les. a veter. vědy a 
nauky  

     

zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 

     

společenské vědy, nauky a 
služby 

1820  1447 1447 1407 

ekonomie      

právo, právní a veřejnospr. 
činnost 

     

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče 

     

obory z oblasti psychologie      

vědy a nauky o kultuře a umění      

 
1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela. 
2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 
5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu 

 
Viz pozn. u tabulky č. 2a. 
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Tabulka 4 
 

Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy  
 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

Studenti ve studijním programu 
Celkem 

studentů 
bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. 

 P K P K P K P K  

 přírodní vědy a nauky          

 technické vědy a nauky          

 zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 

         

 zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 

         

 společenské vědy, nauky a 
služby 

1356 540   410 244   2550 

 ekonomie          

 právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 

         

 pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

         

 obory z oblasti 
psychologie 

         

 vědy a nauky o kultuře a 
umění 

         

 Celkem 1356 540   410 244   2550 

 
Viz pozn. u tabulky č. 2a. 
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Tabulka 5 
 

Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od 1. 1. 
2009 do 31. 12. 2009 

 
 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

Absolventi ve studijním programu 
Celkem 

absolventů bak. 
 

mag. 
mag. 

navazující 
dokt. 

 P K P K P K P K  

 přírodní vědy a nauky          

 technické vědy a nauky          

 zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 

         

 zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 

         

 společenské vědy, nauky a 
služby 

478 135   95 52   760 

 ekonomie          

 právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 

         

 pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

         

 obory z oblasti 
psychologie 

         

 vědy a nauky o kultuře a 
umění 

         

 Celkem 478 135   95 52   760 

 
Viz pozn. u tabulky č. 2a. 
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Tabulka 6 
 

Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy 
v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009  

 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

Neúspěšní studenti ve studijním programu 
Celkem 

studentů bak. 
mag. 

 
mag. 

navazující 
dokt. 

P K P K P K P K  

 přírodní vědy a nauky          

 technické vědy a nauky          

 zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 

         

 zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 

         

 společenské vědy, nauky a 
služby 

92 59   7 9   167 

 ekonomie          

 právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 

         

 pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

         

 obory z oblasti 
psychologie 

         

 vědy a nauky o kultuře a 
umění 

         

 Celkem 92 59   7 9   167 

 
Viz pozn. u tabulky č. 2a. 

 
 
Tabulka č. 7a 
 

Akademičtí pracovníci vysokých škol – přepočtené2 počty 
 
 

Akademičtí pracovníci 
Vědečtí 

pracovníci celkem profesoři docenti 
odborní 
asistenti 

asistenti lektoři 

71 3,3 11,1 26 0 26,6 4 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního 

fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu  
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Tabulka 7 b  
 

Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy 
 

Věk 
Akademičtí pracovníci  Vědečtí 

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci 

 celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

 do 29 let     4 2   4 3   

 30 – 39 let     14 3   10 6 1 1 

 40 – 49 let   2 1 4 1   4 2 1  

 50 – 59 let   4 1 10 4   12 8   

 60 – 69 let 1  5 2 6 3   10 4 1  

 nad  70 let 4 2 5 4 2 1   7 3 1 1 

 Celkem 5 2 16 8 40 14   47 26 4 2 

 
 
 
 
Tabulka 7 c 
 
 

Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole 

Personální 
zabezpečení 

celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. 

Rozsahy 
úvazků akad. 
pracovníků 

108 5 16 50 37 

do 30 % 30 1 2 25 11 

do 50 % 23 2 4 18 9 

do 70 % 15  5 10 8 

do 100 % 40 2 5 7 9 

 
 
 
Pozn.:  Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 
 Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof.  
 Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc.  
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Tabulka 8  
 

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy 
 

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích 
aktivit 

Zdroj 
Finanční 
podpora 

Limity a možnosti cestovního ruchu v meziválečném 
Československu 

B  

Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu. 
Analýzy potřeb v oblasti dílčích kvalifikací skupiny Gastronomie, 
hotelnictví a turismus (kód 65) na všech stupních středního 
vzdělání, tzn. středního vzdělání, středního vzdělání s výučním 
listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 

C  

   

 
Pozn. Ve sloupci „Zdroj“ u grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní ministerské 
granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný 
projekt zadala.  

 
 
Tabulka 9  
 

Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby 
 

Přírůstek knihovního fondu za rok 1 830 

Knihovní fond celkem 6 097 

Počet odebíraných titulů periodik: 
- fyzicky 
- elektronicky (odhad)4 

 
34 
2 

Otevírací doba za týden1 (fyzicky) 48,5 hod. 

Počet absenčních výpůjček2 14 929 

Počet uživatelů3 1 568 

Počet studijních míst 57 

Počet svazků umístěných ve volném výběru 0 
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Tabulka č. 10 
 

Poskytování poradenských služeb 
 

Poradenství 

Počet 
zaměstnanců/ 

přepočtený 
počet úvazků 

Počet 
konzultačních 
hodin za týden 

Počet konzultací 

osobně telefonicky e-mailem 

Studijní 0 0 0 0 0 

Psychologické, 
sociální 

0 2 80 0 0 

Kariérové 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 

 
(řádky přidejte dle potřeby) 
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Kvalita a kultura akademického života 
 
 
 
Tabulka 11a 
 

Druhy stipendií a počty studentů 
 

 
Stipendia 

 
Počet 

studentů 

 
V případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 
ubytovací stipendia 
 

leden – červen   
 
říjen – prosinec 

679 
 

0 

 
V případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) sociální 
stipendia 

leden – červen 
 
říjen - prosinec 

16 
 

17 
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Internacionalizace 
 
Tabulka 12 a 
 

Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
 

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání 
 
 

Program LLP   
 

Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo 
Jean 

Monnet 
Erasmus 
Mundus 

Tempus 

Počet 
projektů 

LLP 
Erasmus 

ne ne ne ne ne ne 

Počet 
vyslaných 
studentů 

12 ne ne ne ne ne ne 

Počet 
přijatých 
studentů  

1 ne ne ne ne ne ne 

Počet 
vyslaných 
ak. 
pracovníků 

8 ne ne ne ne ne ne 

Počet 
přijatých 
ak. 
pracovníků. 

5 ne ne ne ne ne ne 

Dotace 
(v tis. Kč) 

27 386EUR ne ne ne ne ne ne 

 
 
Tabulka 12 b 

Ostatní programy 
 

Program Ceepus Aktion Ostatní 

Počet projektů ne ne ne 

Počet vyslaných studentů ne ne ne 

Počet přijatých studentů ne ne ne 

Počet vyslaných akademických pracovníků ne ne ne 

Počet přijatých akademických pracovníků ne ne ne 

Dotace (v tis. Kč) ne ne ne 

 
Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy vysoké školy, které není možno jinak zařadit. 
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Tabulka 12 c 
Další studijní pobyty v zahraničí 

 

Program Vládní stipendia 

Přímá meziuniverzitní 
spolupráce/z toho Rozvojové 

programy 

v Evropě/z 
toho Rozvoj. 

progr. 

mimo 
Evropu/z toho 
Rozvoj. progr. 

Počet vyslaných studentů ne ne ne 

Počet přijatých studentů ne ne ne 

Počet vyslaných akademických pracovníků ne ne ne 

Počet přijatých akademických pracovníků ne ne ne 

 
 
 
Tabulka 12 d 
 

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí 
 
 

země 
počet vyslaných 

studentů 
počet přijatých 

studentů 

počet vyslaných 
akademických 

pracovníků 

počet přijatých 
akademických 

pracovníků 

Rakousko 4 0 1 0 

Španělsko 4 0 2 0 

Belgie 1 0 0 0 

Slovensko 0 1 1 2 

Polsko 0 0 2 2 

SRN 3 0 2 1 
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Tabulka 14 

 
Zapojení vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU 
 

Operační program (název) 
Opatření 
(název) 

Projekt 
Doba 

realizace 
projektu 

Poskytnutá 
částka (v tis. 

Kč) 

běžné/kapi-
tálové 

Poskytnutá 
částka (v tis. 

Kč) na rok 
2009 

běžné/kapi-
tálové 

Rozvoj lidských zdrojů-
MMR  

„Zkvalitně
ní profesní 
přípravy a 
vzdělávání 
v cestovní
m ruchu“ 

CZ.04.1.03
/4.2.00.2/0
002 

Zakázka „Analýza 
potřeb v oblasti 
dílčích kvalifikací 
skupiny 
Gastronomie, 
hotelnictví a 
turismus (kód 65) na 
všech stupních 
středního vzdělání, 
tzn. Středního 
vzdělání, středního 
vzdělání s výučním 
listem a středního 
vzdělání s maturitní 
zkouškou“ 

2009 1 800  1 800 

Celkem (za každý operační 
program) 

   1800 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


