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Úvod  
 

 Předkládaný Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové  

a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období  

2016 – 2020 vychází z Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol pro rok 2015 a zejména pak z doporučení Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy pro vysoké školy. Současně se VŠO v Praze, o. p. s. (dále jen VŠO) opírá  

o Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké  

a další tvůrčí činnosti VŠO na období 2011 – 2015 vypracovaný a předložený v září 

2010. 

 

VŠO 

 bude usilovat o přípravu a realizaci nových studijních oborů a zabývat se jejich 

profilací; v této souvislosti bude věnovat mimořádnou pozornost získání 

vědeckého grantu, který by podpořil přípravu nového (nových) magisterských 

oborů 

 vyhodnocovat uplatnění absolventů a využívat informace o požadavcích trhu 

práce 

 se zaměří na zhodnocení systému vnitřního zajištění kvality a to jak studijních 

programů, tak výzkumných a publikačních aktivit, jakož i kvality zahraničních 

vztahů; pozornost bude věnovat reflexi studentských hodnocení včetně zapojení 

studentů do výzkumných projektů 

 předloží k akreditaci navazující magisterský obor Tourism Management 

v anglickém jazyce a po úspěšném projednání Akreditační komisí zahájí výuku  

 bude pokračovat a dále rozvíjet systematickou organizaci ,,Kulatých stolů se 

zaměstnavateli“ a bude věnovat pozornost přípravě Kariérního centra s cílem 

posílit zaměstnatelnost absolventů VŠO a jejich uplatnění na trhu práce 

 v zájmu většího uplatnění absolventů na trhu práce zavede, v rámci stávajících 

studijních oborů, vedlejší specializaci rozšiřující vědomosti a dovednosti 

studentů 

 bude podporovat mezinárodní mobilitu studentů, akademických  

i neakademických pracovníků  

 zaměří se na kvalitu a obsah zahraničních pobytů a uznávání studia 

absolvovaného v zahraničí 

 bude rozšiřovat možnosti studia na dalších zahraničních univerzitách a vysokých 

školách 

 bude rozvíjet spolupráci se zahraničními institucemi a to i formou přípravy  

a uskutečňování společných programů a bude podporovat Double Degree 

Program  



 bude ještě více dbát o jazykové kompetence studentů. Cílem je dosáhnout, 

aby min. 95% absolventů ovládalo nejméně jeden světový jazyk 

s kompetencí B2 a vyšší 

 

 

1 Kvalita a relevance  

1.1 Diverzifikace institucí a studijních programů 

1.1.1 Obsahové změny a související úpravy v profilu absolventa 
 

VŠO nabízí širokou paletu studijních oborů. Tyto studijní obory realizuje 

v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. V současném 

období jsou studijní programy směřované do oblasti cestovního ruchu a služeb letecké 

dopravy v cestovním ruchu. V těchto oblastech má VŠO také akreditované studijní 

programy v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. Studijní 

obory jsou nabízeny jak prezenční tak i kombinované formě studia (s výjimkou oborů 

Informatika v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu a Letový 

provoz).  

 

Přehled akreditovaných studijních oborů ukazuje přehledně Tab. 1 (tabulka 

současně ukazuje časový horizont, ve kterém VŠO předloží žádost o prodloužení 

platnosti akreditace). Příprava žádostí o prodloužení akreditace a její předložení 

představuje vždy jednu z priorit rozvoje pedagogické činnosti na VŠO, protože i 

samotného procesu prodloužení akreditace VŠO využívá pro přípravu systémových 

změn zkušeností z jednotlivých již akreditovaných studijních oborů. 

 

Obsahové změny ve stávajících studijních oborech proběhly v roce 2014 

v souvislosti se žádostí o prodloužení akreditace studijního oboru Management 

cestovního ruchu (navazující magisterský studijní obor) a studijního oboru Cestovní 

ruch, Informatika v cestovním ruchu (bakalářský studijní obor). Tyto změny neměnily 

profil absolventa, ale měly za cíl modernizovat a zefektivnit výukový proces v uvedených 

studijních oborech. Současně měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti studijních 

oborů na trhu vysokoškolského vzdělávání. V roce 2014 akreditovala VŠO další studijní 

obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, ve studijním programu Ekonomika a 

řízení dopravě a spojích. Dílčím cílem pro další období je tak rozvíjení tohoto nového 

oboru. 

 

Cílem úpravy studijních plánů je současně jejich aktualizace a inovace, zvýšení 

úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění 

přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele 

v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. VŠO bude 

nadále usilovat o rozvoj dalších oborů.  



Příprava nových studijních oborů a příprava dokumentace pro akreditaci 

stávajících studijních oborů bude metodicky respektovat i tyto zásady: 

 

 seskupovat předměty do skupin s možností vytváření předmětových modulů, 

které umožní vznik vedlejších specializací (s možností jejich certifikace) 

v rámci existujících studijních oborů;  

 seskupovat předměty do skupin s možností vytváření tematických modulů, 

které usnadní zavádění výuky předmětů a studijních oborů v cizím jazyce;    

 seskupovat předměty do skupin s možností vytváření modulů, které umožní 

vyšší efektivnost studia volitelných předmětů včetně jejich kreditního ocenění a 

zároveň rozšíření portfolia vyučovaných předmětů a tím i větší otevření 

spolupráce s jinými školami v ČR a zahraničí. 

 

Podstatou úprav je také podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké 

škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu 

s ECTS – Evropského systému transferu kreditů. 

   

Tabulka 1: Přehled akreditovaných studijních oborů 
 

Studijní obor Forma Typ 
Platnost 

akreditace 

Předložení  

AK MŠMT 

CESTOVNÍ RUCH Prezenční Bc. 31. 7. 2018 31. 1. 2018 

CESTOVNÍ RUCH Kombinovaná Bc. 31. 7. 2018 31. 1. 2018 

INFORMATIKA V CESTOVNÍM RUCHU Prezenční Bc. 30. 10. 2018 30. 4. 2018 

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V CR Prezenční Bc. 31. 12. 2017 30. 6. 2017 

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V EKONOMICE DOPRAVY 

Prezenční Bc. 31. 10. 2018 30. 4. 2018 

SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY Prezenční  Bc. 31. 7. 2017 31. 1. 2017 

SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY Kombinovaná Bc. 31. 7. 2017 31. 1. 2017 

LETOVÝ PROVOZ Prezenční Bc. 1. 11. 2016 30. 4. 2016 

MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU Prezenční Ing. 31. 7. 2018 31. 1. 2018 

MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU Kombinovaná  Ing. 31. 7. 2018 31. 1. 2018 

MANAGEMENT LETECKÉ DOPRAVY Prezenční Ing. 31. 7. 2017 31. 1. 2017 

MANAGEMENT LETECKÉ DOPRAVY Kombinované Ing. 31. 7. 2017 31. 1. 2017 

 
 

V roce 2014 rozšířila VŠO již akreditované bakalářské a navazující magisterské 

studijní obory o moduly povinně volitelných předmětů, vyučované jak v českém, tak  

i v anglickém jazyce. Modul v anglickém jazyce (Business in Global Economy – Dynamic 

Module for Students in Move) je nabízen pro zahraniční studenty v rámci mobility a 

současně předměty modulu jsou nabízeny i studentům VŠO. V rámci magisterských již 

akreditovaných oborů bude připraveno rozšíření o vedlejší specializace.  

 

  



V souladu s koncepcí rozvoje VŠO na příští období budou všechny nově 

připravované studijní obory připraveny v souvislosti s jejich modernizací v rámci 

plnohodnotného ECTS. V souvislosti se žádostí o prodloužení reakreditací bakalářských 

a navazujících magisterských studijních oborů budou tyto obory kompletně převedeny 

do studijních programů přesně v souladu s ECTS. V rámci kombinovaného studia se VŠO 

soustředí na přípravu plnohodnotných studijních opor pro tuto formu studia, které 

budou naplňovat požadavky Akreditační komise MŠMT. V rámci reakreditace studijních 

oborů byly v roce 2014 zpracovány studijní opory pro kombinovanou formu studia  

a VŠO bude nadále pokračovat v jejich zkvalitňování. Cílem je připravit plnohodnotný 

způsob vyučovaní prostřednictvím e-learningu. 

 

Modul povinně volitelných předmětů bude zaveden pro stávající bakalářské 

obory a bude nabízet předměty v rozsahu celkem 16 ECTS kreditů za semestr. Na 

stávajících navazujících magisterských studijních oborech bude připraveno zavedení 

v rozsahu 16 kreditů. Vedlejší specializace by nahrazovala předměty v bloku volitelných 

předmětů v průběhu celého studia navazujícího magisterského studijního oboru. Za 

absolvování vedlejší specializace by student získal certifikát o absolvování a současně by 

absolvování vedlejší specializace bylo součástí dodatku k diplomu. 

 

1.1.2 Příprava reakreditací studijních programů 
 

VŠO 

 bude usilovat o získání statutu „institucionální akreditace“; tedy o získání 

práva sama provádět akreditační procesy, bez přímého posouzení 

akreditačním úřadem. 

 bude při přípravě akreditačního procesu věnovat zvýšenou pozornost 

výstupům, tedy především údajům o zaměstnanosti absolventů a datům  

o vědecké a výzkumné činnosti.  

 do přípravy akreditací zapojí širokou skupinu partnerů (studenti, 

neakademičtí pracovníci, vnější partneři (lokální aktéři, zaměstnavatelé  

a další odborníci). 

 bude při přípravě akreditací soustavně sledovat a vyhodnocovat data  

o studijní úspěšnosti, sociálních záležitostech studentů, uplatnění 

absolventů, potřebách vnějších partnerů. 

 při přípravě akreditací zohlední potřeby specifických skupin studentů. 

V této souvislosti se zaměří na zkvalitnění systému poradenství a podpory 

studentů. 

 při přípravě akreditací zohlední důležitost zahraničních pobytů studentů. 

Zaměří se na výběr příslušných zahraničních partnerů a studijních 

programů. 

 v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT provede vyhodnocení kvality 

kombinované formy studijních oborů 



 

V souvislosti s výše deklarovaným VŠO dále bude: 

 systematicky rozšiřovat a posilovat hodnocení kvality ze strany 

studentů, absolventů a vnějších partnerů.  

 plně rozvíjet, systematizovat a formalizovat hodnocení kvality o přímé 

posuzování výuky a atestací. 

 systematicky a pravidelně shromažďovat příslušná data, přičemž bude 

zejména monitorovat data o průchodu studentů systémem, studijní 

úspěšnosti, účasti na zahraničních mobilitách a uplatnění absolventů. 

 k zajištění sběru těchto dat vynakládat adekvátní finanční prostředky a 

personální kapacity. 

 

 

1.1.3 Připravení a zavedení nového studijního a zkušebního řádu 
 

Bude připraven a zaveden nový studijní a zkušební řád, který bude plně 

zohledňovat plnohodnotný ECTS systém a inovace, které se plánují v rámci jednotlivých 

studijních plánů (bloky povinně volitelných předmětů, vedlejší specializace). Zřetelně 

bude definováno ve studijním a zkušebním řádu propustnost do dalšího semestru, resp. 

budou zavedena jasná pravidla pro studium, které zefektivní studium na VŠO nejen pro 

studenty, ale i pro pedagogy. Obdobně bude detailně popsán mechanismus průběhu 

státních závěrečných zkoušek včetně obhajob kvalifikačních prací na úroveň, kterých má 

VŠO prioritní zájem. 

 

1.1.4 Důsledné uplatnění ECTS systému 
 

V rámci ECTS systému bude kladen velký důraz na důslednou standardizaci 

včetně hodnocení předmětů. Každý předmět by měl mít přímo v sylabu definováno 

rozložení studijní zátěže do jednotlivých forem práce – přednášek, cvičení, seminářů, 

skupinových a projektových forem práce, samostudia včetně přípravy na zakončení 

předmětu, zakončení předmětu příp. dalších. Splnění jednotlivých podmínek pro 

zakončení předmětu bude důsledně rozloženo do 100 bodů a podíl jeho jednotlivých 

částí i forma ověřování budou přesně definovány. Sylaby jednotlivých předmětů budou 

kompletně zpracovány v anglické mutaci. 

 

Do budoucna bude VŠO postupovat v souladu s doporučením Dlouhodobého 

záměru MŠMT na léta 2011 – 2015. Škola bude usilovat v návaznosti na úplné dokončení 

přechodu na ECTS systém založený na exaktních a podrobných definicích z výstupů 

učení o získání ECTS Label a Diploma Suplement Label udělovaná Evropskou komisí.  

 



1.1.5 Specifické skupiny studentů 
 

VŠO bude potřebám těchto studentům věnovat zvýšenou pozornost (bezbariérové 

přístupy, organizace vyrovnávacích kurzů pro uchazeče z jiných jazykových prostředí). 

Bude pravidelně vyhodnocovat možnosti přístupu jednotlivých znevýhodněných skupin 

ke studiu na VŠO a soustavně monitorovat studium těchto specifických skupin. Bude 

rozvíjet poradenství zaměřené na podporu těchto skupin. 

 

 

1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství  

1.2.1 Sebeevaluace (vnitřní hodnocení kvality výuky)  
 

Od letního semestru 2012/2013 byla „spuštěna“ elektronická forma evaluace 

(prostřednictvím Univerzitního informačního systému) jednotlivých předmětů studenty. 

V návaznosti na hodnocení jednotlivých předmětů se mohou studenti vyjadřovat  

i k obecnějším otázkám (např. s čím jste nespokojeni na VŠO, jaké byste navrhli změny, 

proč jste se rozhodli pokračovat v navazujícím magisterském studiu apod.). V této 

souvislosti byl také zaveden motivační faktor pro to, aby vzorek studentů byl co největší 

(např. možnost úpravy rozvrhu, pokud student vyplní anketu a prospěchové hodnocení). 

Výsledky ankety vedení VŠO komunikuje s pedagogy a studenty.  

 

Systém vnitřních evaluací výuky ze strany vedoucích kateder a vedení školy má 

následující podobu. Na začátku každého semestru (dle data v harmonogramu 

akademického roku) odevzdá vedoucí katedry vedení školy plán hospitace ve výuce pro 

daný semestr. Ten obsahuje název předmětu, jméno vyučujícího, čas 

přednášky/cvičení/semináře, datum, místnost. To vedení školy umožní namátkově 

participovat na těchto návštěvách. 

 

Na konci semestru předloží vedoucí kateder vyhodnocení hospitací ve výuce na 

standardizovaných formulářích. Poté se koná za účasti vedení školy workshop, kde jsou 

hodnocení prodiskutována. Z workshopu se pořizuje zápis s hlavními závěry pro další 

personální práci. V roce 2014 proběhl první workshop, který se věnoval problematice 

zlepšování pedagogické činnosti a v letech 2016 – 2020 se v tomto hodnocení bude 

pokračovat. 

 

  



1.2.2 Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím grantových projektů  
 

Po úspěšné iniciální fázi naplňování vize VŠO v horizontu let 2013 – 2015, 

završené v lednu 2015 získáním statusu výzkumná organizace a začleněním na seznam 

výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace, nastala fáze rozvoje tvůrčích 

aktivit na bázi externích grantových projektů. Hlavním cílem tvůrčích aktivit pro období 

let 2016 – 2020 zůstává systematická podpora vědy a výzkumu, přičemž zásadní roli 

interních grantových projektů, od roku 2013 financovaných z Fondu rozvoje vědy (FRV 

VŠO) a Výzkumného centra VŠO (VC VŠO), budou postupně přebírat externí grantové 

projekty aplikovaného i základního výzkumu.  

 

Předmětem podpory FRV je financování různých forem tvůrčí vědecké činnosti 

akademických pracovníků, založených na publikačních aktivitách v podobě odborných 

knižních publikací, článků v respektovaných impaktovaných či recenzovaných 

tuzemských a zahraničních časopisech, příspěvků na vědecky zaměřených konferencích, 

workshopech apod. Smyslem je podpořit odborný růst akademických pracovníků, 

udržení a rozvoj kontaktů a navázání vědeckovýzkumné spolupráce s předními 

odborníky a institucemi ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu. V roce 2013 byly 

schváleny a financovány čtyři interní grantové projekty FRV z oblasti letecké dopravy, 

cestovního ruchu a kvantitativní analýzy s tím, že jejich dvouleté řešitelské období 

spadalo do období let 2013 – 2014. Pro řešitelské období let 2015 – 2016 již byl vybrán 

a financován pouze jeden interní grantový projekt FRV. Byly získány zkušenosti, které 

vedly k zefektivnění systému vypisování výzev, posuzování, výběru a administrace 

podpořených projektů. Platí, že v následujícím období nebude uplatňován rozvoj 

extenzivní, spočívající v navyšování vyčleněných finančních prostředků na tvůrčí 

činnost, ale že pozornost bude věnována zvyšování kvality vědeckovýzkumné práce 

řešitelů ve smyslu průběžné kontroly plnění jednotlivých fází výzkumné činnosti, 

relevance dílčích dosažených výstupů a efektivnosti využívání prostředků podpory na 

realizaci cílů.       

 

Předmětem aktivit VC VŠO je podpora vědeckých projektů s významným 

aplikačním potenciálem a s možností spolupráce s externími partnery v oborech, 

pokrývajících odborné zaměření VŠO. Cílem je poskytnout prvotní impulz ke vzniku 

vědeckých projektů, které se budou ucházet o další financování zejména z externích 

zdrojů, primárně ze zdrojů národních, případně i ze zdrojů mezinárodních. V roce 2013 

bylo schváleno a poskytnuto financování prvnímu projektu z oblasti letecké dopravy 

„Air Transport Security Knowledge“, který se v období let 2013 – 2014 slibně rozvinul 

a na základě jeho výsledků byly, jsou a budou připravovány navazující návrhy projektů 

aplikovaného výzkumu, reagující na výzvy Technologické agentury ČR (TAČR) a na 

výzvy v programu Horizont 2020 Technologického centra Akademie věd ČR (TC AV).  

 

  



S ohledem na shora uvedené primární zkušenosti z rozvoje interní grantové 

činnosti na VŠO bude v období po roce 2016 aktivita na poli interních grantových 

projektů sledovat zejména kvalitativní cíle, důraz bude kladen zejména na dosažení 

adekvátních publikačních a aplikačních výstupů, na rozvoj spolupráce s externími 

partnery a získání externích zdrojů financování u renomovaných poskytovatelů grantů 

aplikovaného i základního výzkumu. 

 

Další oblastí související s podporou vědeckovýzkumné činnosti je vytvoření 

mechanismů informační a personální podpory vědy a výzkumu na VŠO. Jedná se na 

jedné straně o vytvoření kvalitně fungující informační základny nutné, jak pro samotnou 

vědeckou činnost, tak i pro vznik interních a externích vědeckých projektů. Vedle toho je 

však nutné pracovat také na vytvoření adekvátní administrativní podpory vědecké 

činnosti akademických pracovníků s cílem omezení administrativní náročnosti, která 

zbytečně zatěžuje akademické pracovníky. Proto došlo od 1. 3. 2014 k personálnímu 

posílení administrace vědy a výzkumu o funkci koordinátora pro vědu a výzkum, cílem 

je zajistit všestrannou informační podporu navrhovatelům a řešitelům interních i 

externích grantových projektů, evidenci výsledků vědeckovýzkumné a publikační 

činnosti a správu Výzkumného centra VŠO. 

 

1.2.3 Rozvoj dalšího vzdělávání akademických pracovníků  
 

Pro rok 2016 se předpokládá vznik uceleného systému vzdělávání akademických 

pracovníků s cílem rozvoje jejich vědecko-pedagogických aktivit. Záměrem je nabídnout 

akademickým pracovníkům speciálně vytvořené kurzy v následujících oblastech: 

 

 rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků 

 práce s výpočetní technikou 

 práce s moderními výukovými prostředky  

 jazykových znalostí potřebných pro rozvoj kvality pedagogických výkonů 

(rozšíření využití zahraniční literatury při výuce, rozvoj anglicky 

vyučovaných předmětů)  

 rozvoj vědeckých aktivit (účast na zahraničních konferencích, publikace v 

zahraničních časopisech, mezinárodní spolupráce). 

 
Z hlediska dalšího vzdělávání je profesní růst u těchto akademických pracovníků:  
 
Dokončení vědecké výchovy (Ph.D.) v akademickém roce 2015: 

 Ing. Petr Houška 

 
Dokončení vědecké výchovy (Ph.D.) v akademickém roce 2017: 

 Ing. Tomáš Děkan 

 Ing. Tomeš 

 Ing. Jan Zýka 



Zahájení vědecké výchovy (Ph.D.) v akademickém roce 2013/2014 
 Ing. Gabriela Hrubcová  

 
Zahájení vědecké výchovy (Ph.D.) v akademickém roce 2014/2015 

 Ing. Jitka Drmolová 

 Ing. Jana Kalousová 

 

1.2.4 Kariérní řád  
 

VŠO zavedla v roce 2013 kariérní řád. Kariérní řád je jedním z podkladů pro 

hodnocení akademických pracovníků VŠO a je především sebeevaulační dokument pro 

jasnou orientaci v rozvoji akademických pracovníků. Kariérní plán definuje základní 

parametry pracovního vytížení pedagogických pracovníků včetně přímé výuky tak, aby 

je vedoucí kateder mohli transparentně zohlednit v platovém ocenění akademických 

pracovníků. Vzhledem ke složitější závislosti a vztahům akademického života (např. 

ocenění výše přímé a nepřímé výuky) jsou i zohledněny odměny, které nejsou zařazeny 

mezi standardizované výukové aktivity pedagoga.  

 

Cílem jeho zavedení bylo: 

 zvýšit kvalitu výuky a prestiže pedagogů a studentů VŠO, 

 transparentní prostředí pro sebeevaluaci pedagogů VŠO, 

 transparentní prostředek pro ekonomické ocenění činností akademických 

pracovníků vedením VŠO. 

  



2 Otevřenost  

2.1 Internacionalizace 
 

V letech 2016 - 2020 bude VŠO nadále rozvíjet síť mezinárodních vztahů  

a partnerské spolupráce se zahraničními institucemi, v zájmu dalšího rozvíjení kvality  

a konkurenceschopnosti akreditovaných oborů. Současně bude VŠO podporovat 

přípravu nových studijních oborů se zahraničními partnery, a to v bakalářském  

i magisterském stupni studia. Rozvíjení a navazování partnerských vztahů 

s renomovanými univerzitami a vysokými školami ve světě bude cílem VŠO i v letech 

2016 - 2020.  

 

V rámci internacionalizace VŠO se bude v roce 2016 nadále aktivně zapojovat do 

činnosti mezinárodních organizací NECSTouR (v akademickém výboru) a ATLAS (The 

Association for Tourism and Leisure Education), UNWTO Knowledge Network a jako 

přidružený člen UNWTO i do aktivit UNWTO. V této souvislosti bude VŠO především 

usilovat o započetí procesu mezinárodní akreditace TedQuel UNWTO. 

 

VŠO bude dále využívat již vybudovanou síť zahraničních vztahů a bude aktivně 

budovat vztahy s dalšími zahraničními partnery v zájmu podpory  dalšího rozšiřování 

mobility studentů i akademických pracovníků, přípravy mezinárodních projektů, 

společných publikací a studijních programů. Za tímto účelem bude VŠO i nadále 

pokračovat ve výuce modulu v anglickém jazyce. V souvislosti s realizací výuky 

v anglickém jazyce, bude VŠO vyvíjet iniciativu na získání zahraničních pedagogů pro 

modulární výuku. VŠO bude i v letech 2016 - 2020 podporovat krátkodobé i dlouhodobé 

pedagogické působení profesorů z partnerských vysokých škol ze zahraničí na VŠO, 

s cílem zlepšit oborové profilace studentů, posilnit jejich jazykové kompetence, zvýšit 

jejich připravenost na studijní pobyty v zahraničí a práci v mezinárodních týmech. Cílem 

spolupráce s partnerskými institucemi v této oblasti bude i zlepšení mezinárodní 

pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráce pro akademické pracovníky. 

 

VŠO na základě analýzy dosavadních zkušeností a rozboru potenciálu pro 

úspěšnou zahraniční spolupráci vyhodnotí prioritní cílová teritoria, v nichž se 

zaměří na nábor zahraničních studentů a v nichž bude přednostně hledat 

partnery pro výzkumné projekty a společně poskytované studijní programy. 

 

Pro podporu rozvoje mobility studentů i pedagogů bude VŠO i nadále využívat 

zdroje z mezinárodních programů, ale i jiné zdroje, například stipendia poskytované 

zahraničními univerzitami. S cílem podpořit zvýšení počtu příchozích zahraničních 

studentů jim bude VŠO nápomocná při vyhledávání ubytování. 

 

  



VŠO bude pokračovat v tradici organizování mezinárodního ERASMUS Weeku, 

který bude, také již tradičně, završen mezinárodním workshopem za účasti profesorů, 

docentů a ostatních akademických pracovníků z VŠO a z partnerských vysokých škol. 

Součástí ERASMUS Weeku bude i v roce 2016 Erasmus Information Day, kde zástupci 

partnerských institucí budou informovat studenty VŠO o podmínkách mobilit v jejich 

zemích.  

 

VŠO bude i v letech 2016 - 2020 dbát na kvalitu a obsah zahraničních pobytů 

zahraničních studentů i akademických pracovníků. Studenti nastupující na zahraniční 

pobyt v rámci programu Erasmus musí mít potvrzení studovaných předmětů ze 

zahraniční instituce i z VŠO, aby byla zachována konektivita výuky. Studenti jsou povinni 

po návratu ze zahraničí vypracovat zprávu o pobytu, kde uvedou i případné nedostatky. 

VŠO kontinuálně klade důraz na to, aby studenti zahraniční pobyty využili i k získání dat, 

informací a nových poznatků potřebných k vypracování seminárních, bakalářských, 

resp. diplomových prací. VŠO, v souladu s podmínkami programu Erasmus, zvýší 

požadavky na jazykové znalosti studentů i pedagogů, kteří se budou chtít mobilit 

zúčastnit.  

 

VŠO se již dlouhodobě zaměřuje na posílení střední generace akademických 

pracovníků stimulací kvalifikačního růstu účastí na výuce na zahraničních univerzitách v 

rámci programu Erasmus.  Zvýšení počtu akademických pracovníků VŠO, kteří hostují na 

zahraničních univerzitách, je nezbytné pro plnoprávné zapojení VŠO do mezinárodního 

vzdělávacího prostoru a vede ke zlepšení kvality výuky i ke zvýšení mezinárodního 

renomé akademického pracovníka i jeho pracoviště. 

 

Akademičtí pracovníci mají, podobně jako studenti, povinnost vypracovat zprávu 

ze zahraničního pobytu. V rámci programu Erasmus je přesně stanovený počet hodin 

výuky, který musí pedagog v zahraničí odučit. V souladu se zvyšováním kvality pobytů 

se akademičtí pracovníci VŠO budou i v roce 2016 v rámci svých pobytů zúčastňovat 

workshopů a seminářů organizovaných partnerskými institucemi v rámci jejich pobytu.   

 

V roce 2016 bude VŠO pokračovat ve zkvalitňování procesu pro podávání žádostí o 

pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus a to pro: 

1. studenty prostřednictvím: 

 jazykových testů, kdy student žádající o studium v zahraničí musí 

absolvovat jazykový test na úrovni B2, do zemí jako Rakousko, Velká 

Británie C11 

 jazykové testy musí mít formu esejů (dle požadavků programu) 

 prezentace osnovy projektu, který student v rámci své cesty vypracuje, 

popř. ucelenou část bakalářské nebo diplomové práce 
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 prezentace motivace ke studijnímu pobytu v jazyce, ve kterém se na 

zahraniční škole vyučuje, popř. v angličtině 

2. akademické pracovníky a zaměstnance prostřednictvím: 

 doložení jazykové znalosti na úrovni minimálně B1, pro vybrané země 

(Rakousko, Velká Británie) C12 

 prezentace osnovy projektu, na kterém bude v rámci svého pobytu 

pracovat.   

 

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 participuje na 

realizaci projektu magisterského studijního oboru „Tourism and Regional Planning – 

Management and Geography“. Pilotní projekt byl spuštěn v roce 2010 na Catholic 

University Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN. VŠO se podílí na projektu 

prostřednictvím přijetí studentů magisterského studia ze SRN (využívají prostředky 

v rámci programu ERASMUS) vždy v letním semestru akademického roku. Studenti na 

VŠO vypracují projekty z oblasti cestovního ruchu, které pak prezentují na obou školách. 

Projekt bude pokračovat i v roce 2016.  

 

V roce 2016 bude VŠO již sedmým rokem vydávat vědecký recenzovaný časopis 

Journal of Tourism and Services, který je evidovaán v databáze EBSCO Hospitality and 

Tourism Complete. 

 

2.2 Celoživotní vzdělávání  
 

Centrum CŽV, ve snaze zpřístupnit vysokoškolské vzdělávání širšímu okruhu 

veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání, a to nad rámec kapacitních 

možností řádného studia. Kromě zájmového, specializačního a rekvalifikačního studia 

nabízí také paralelní studium akreditovaných oborů a studium jednotlivých předmětů z 

nabídky studijních oborů.  

 

Hlavním cílem centra CŽV je organizovat a poskytovat systematickou, komplexní, 

kvalitní a koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání. Dalším 

cílem je podpora a rozšiřování příležitostí občanům pro získávání znalostí a dovedností 

s cílem přispět nejenom k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel.   

 

Centrum celoživotního vzdělávání se podílí na organizaci celoživotního vzdělávání 

ve spolupráci s jednotlivými katedrami VŠO. Zastřešuje aktivity jednotlivých kateder 

spojené s realizací studia a kurzů v rámci CŽV. Centrum CŽV organizuje další akce pro 

studenty, učitele a veřejnost (kurzy, semináře). 
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Centrum umožňuje transfer nových vědecko-výzkumných poznatků do 

vzdělávacích modulů a podporuje úzkou spolupráci se sektorem cestovního ruchu. 

V roce 2015 VŠO získala autorizaci Ministerstva pro místní rozvoj pro realizaci 

kvalifikačních zkoušek k získání dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu, kód 65-

021-N.    

Součástí strategie VŠO v této oblasti je i činnost Kariérního centra, které pomáhá 

zájemcům o zaměstnání z řad studentů a absolventů VŠO zjistit, jaký je jejich potenciál, 

jak si budovat kariéru a jak zvolit zaměstnavatele. Cílem kariérního centra je 

systematický rozvoj znalostí a dovedností studentů, zlepšení orientace studentů na trhu 

práce, usnadnění nalezení vhodného zaměstnání a vytváření tak znalostního mostu mezi 

zaměstnavateli a studenty VŠO. Současně je cílem Kariérního centra zprostředkovat 

zaměstnavatelům originální, inovativní a praxí nezatížený pohled studentů na chod 

firmy. 

 

2.3 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení  
 

VŠO prostřednictvím svých expertů spolupracuje s hospodářskou praxí, 

institucemi a profesními sdruženími a asociacemi v odborných sekcích. Zástupci školy 

působí přímo i v orgánech institucí jako například ve vzdělávacích sekcích Hospodářské 

komory hl. m. Prahy, Asociace hotelů a restaurací ČR, jejichž je vysoká škola členem. 

Samostatnou činností bude i v roce 2016 aktivní expertní a tvůrčí činnost zástupce VŠO 

v pracovních skupinách Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní 

organizace pro normalizaci (ISO) v rámci mezinárodní normalizace služeb cestovního 

ruchu. 

 

Samostatnou aktivitou, ve které bude VŠO pokračovat i v roce 2016, je projektová 

činnost, která se dotýká oblastí souvisejících s rozvojem vzdělávání na vysoké škole 

obecně (inovace studijních oborů, distanční formy vzdělávání) a dále aktivit zaměřených 

na specializované projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v ČR. V této souvislosti 

je též důležitou činností expertní a analytická činnost ve vztahu ke státním orgánům.   

 

Odborníci z VŠO budou v roce 2016 nadále spolupracovat se „Sektorovou radou 

pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch“ formou účasti v jejích pracovních 

skupinách.  VŠO bude nadále spolupracovat s Oborovou skupinou gastronomie, 

hotelnictví a turizmus Národního ústavu pro vzdělávání.  

 

V zájmu zvýšení možnosti studentů získat zaměstnání po absolvování studia na 

VŠO, VŠO od roku 2014 pravidelně organizuje Kulaté stoly se zaměstnavateli. V této 

tradici bude pokračovat i v letech 2016 - 2020. Organizací Kulatých stolů se 



zaměstnavateli dává VŠO studentům možnost konfrontovat své představy a požadavky 

na zaměstnání s konkrétní nabídkou a požadavky firem.   

 

 V rámci zachování a rozšíření studijního oboru Služby letecké dopravy 

v cestovním ruchu a Managementu leteckých podniků v oblasti spolupráce s aplikační 

sférou se VŠO zaměřuje na velice úspěšně se rozvíjející spolupráci s nejvýznamnějšími 

mezinárodními společnostmi civilního letectví, působícími i v České republice / např. s 

ČSA /člen Českého Aeroholdingu/, Lufthansou, China Airlines, Austrian a dalšími. Tato 

spolupráce je v poslední době rozšířena i na celý Český aeroholding a státní firmu Řízení 

letového provozu. 

  

 Intenzivní spolupráci máme i IATA BSP v České republice /mezinárodní sdružení 

leteckých dopravců/. Písemně sjednanou spolupráci máme i s cest. kanceláří 

Neckermann. 

  

 Katedra letecké dopravy je personálně zastoupena v klubu SKAL, sdružující 

ředitele leteckých společností operujících  z/do České republiky, ředitele cestovních 

kanceláří /tuzemských i mezinárodních/ a ředitele vybraných hotelových řetězců. 

 

 Odborníci z praxe se podílí na výuce v studijních oborech a jsou zaangažováni i do 

vedení bakalářských a diplomových prací. 

 

 VŠO spolupracuje s podnikatelskou sférou v oblasti cestovního ruchu při 

zadávání témat projektů studentům studijního oboru Cestovní ruch a Management 

cestovního ruchu v rámci předmětu Projekt.  Tyto projekty jsou vyhodnocovány 

zadavatelem a veřejně prezentovány. 

  



3 Efektivita a financování 

3.1 Snižování studijní neúspěšnosti  
 

V kontextu celkového počtu studentů na VŠO neúspěšní studenti nepředstavují 

závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří 

vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní 

řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto 

negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a 

pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě 

finančních, případně zdravotních a osobních problémů je studentům umožněn 

individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. 

 

VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu 

neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých 

nástrojů, např. využitím 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. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 27. října 2015 
 
 
 
 
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.  

rektor VŠO 
 
 


