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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, PS  110 00

DISLOKOVANÁ PRACOVIŠT :
Katedra výpo etní techniky, Masná 13, Praha 1

TELEFON: Rektorát 224 056 011

FAX: 224 056 336

E-MAIL: sekretariat@vso-praha.cz

http://www.vso-praha.eu

DATUM A .J. UD LENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU K P SOBENÍ VYSOKÉ ŠKOLY:
Státní souhlas k p sobení vysoké školy byl ud len dne 31.10.2000 .j. 29 086/2000-30

ORGANIZA NÍ SCHÉMA VŠO
Struktura vysoké školy je vymezena vzájemnými vztahy akademických a dalších pracoviš
na r zných stupních ízení uvedených na obrázku 1 str. 20.

Nejvyšší p edstavitel VŠO:
Rektor prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. od 1.10.2006

Kolegium rektora:
Rektor VŠO

    prof. Ing. Václav KUBIŠTA, CSc.
edseda Správní rady

 Ing. Vladimír SÝKORA
Emeritní rektorka

    PhDr. Eva KADA OVÁ
Prorektor pro pedagogickou innost

    prof. Ing. Zden k ŽIHLA, CSc.
Prorektor pro zahrani ní vztahy a rozvoj školy

    Ing. Jan LAJKA
Prorektorka pro studijní innost

 Ing. Lucie PAULOV ÁKOVÁ
Kvestor

 Ing. Karel HOUSA
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Základní strukturu VŠO tvo í katedry a v deckovýzkumné pracovišt :

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

  vedoucí katedry Ing. Jan LAJKA
- Katedra výpo etní techniky

vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc.
- Katedra spole enských v d
   vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D.
- Katedra ekonomie a financí
  vedoucí katedry doc. Ing. Adéla SMUTNÁ, 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 jazyk
  vedoucí katedry PhDr. Mgr.  Hana ROMOVÁ

deckovýzkumné odd lení
- vedoucí doc. Dr. Antonín Kulhánek, CSc.

Studijní odd lení
- vedoucí Ing. Jaroslava Housová

Informa ní centrum a knihovna
- vedoucí PhDr. Eva Kupcová

Orgány VŠO

Akademická rada VŠO:
edseda: prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.   Rektor VŠO

lenové:
Ing. Houška Petr editel odboru samostatného odd lení práva

a státního dohledu v cestovním ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj R

Ing. Jehli ková Marie Prezidentka eské asociace golfové turistiky
(CGTA)

prof. Ing. Jirges Tibor, CSc. Vedoucí katedry ekonomie a financí VŠO
PhDr. Kada ová Eva Emeritní rektorka VŠO
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Kužel Petr edseda p edstavenstva Hospodá ské
komory hl.m.Prahy  a víceprezident

edstavenstva Hospodá ské komory R
Ing. Lajka Jan Prorektor pro zahrani ní vztahy a rozvoj

VŠO, p edseda ALP R
doc. Ing. Malá Vlasta, CSc.                      Katedra cestovního ruchu VŠO
Nedoma Ji í Senátor, p edseda podvýboru pro dopravu

Senátu Parlamentu R
prof. PhDr. Palouš  Radim, CSc., Dr.h.c.  Emeritní rektor Karlovy univerzity
Ing. Pískovská Helena                               Prezidentka Svazu obchodu a cestovního

ruchu
doc. Ing. Ploch Jind ich, CSc.                   Generální editel Ú adu pro civilní letectví

R
Ing. Pruša Ji í                                            Jednatel spole nosti Galileo eská republika

Slovenská republika
Sivek Viliam                                              Místop edseda Asociace cestovních kancelá í

R, P edseda p edstavenstva a generální
editel spole nosti EuroAgentur

Hotels&Travel, osobnost cest. ruchu 2005
doc. Ing. Straka Ivo, CSc.                        Prorektor Vysoké školy ekonomie a

managementu
Ing. Šebková Helena, CSc.                       editelka Centra pro studium vysokého

školství
Ing. Vondruška Rostislav                         editel agentury CzechTourism, osobnost

cestovního ruchu 2007
prof. Ing. Žihla Zden k, CSc.                    Prorektor pro pedagogickou innost VŠO

Správní rada VŠO:
edseda: Ing. Vladimír Sýkora

lenové:
Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Ing. Blažena Kabilková
Ing. Miloslav Nešleha
Dr. Bohumil Moutelík
Karla Rieglová

Správní rada projednává a schvaluje zásadní dokumenty VŠO. Zasedá nejmén  dvakrát
ro , projednává a schvaluje Výro ní zprávu VŠO, Zprávu o hospoda ení VŠO a
Aktualizaci dlouhodobého zám ru VŠO na p íští akademický rok

Dozor í rada VŠO:
edseda: PhDr. P emysl Fousek

lenové:
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský, CSc.
PhDr. Zden k Palán, Ph.D.
Dozor í rada VŠO je kontrolním orgánem. Projednává Výro ní zprávu o hospoda ení
VŠO, Výro ní zprávu školy a další dokumenty. P ipomínky p edkládá Správní rad  VŠO.
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Studentská rada:

Studentská rada VŠO (dále SR VŠO) se z izuje v souladu se zn ním Statutu VŠO (dále
VŠO), ást dv , lánek 3, oddíl (2) c, jako jeden ze samosprávných orgán  VŠO.

Složení Studentské rady:

jméno ro ník a forma studia studijní obor
Pechmanová Eva 1. bakalá ské formy - prezen ní cestovní ruch
Miler Filip 1. bakalá ské formy - prezen ní služby letecké dopravy

Fran k Tomáš 1. bakalá ské formy - prezen ní informatika v cestovním
ruchu

Jarmila Tru ková 2. bakalá ské formy - prezen ní cestovní ruch
Šp r Daniel 2. bakalá ské formy - prezen ní služby letecké dopravy

Hošek Jan 2. bakalá ské formy - prezen ní informatika v cestovním
ruchu

Bucharová Karolína 3. bakalá ské formy - prezen ní cestovní ruch
Faturíková Pavlína 1. magisterské formy - prezen ní management cestovního ruchu

ermák Pavel 1. bakalá ského studijního oboru
VOŠ - prezen ní cestovní ruch

edsednictvo Studentské rady VŠO:

1. Karolína Bucharová – p edsedkyn
2. Daniel Šp r –  místop edseda
3. Filip Miler –  místop edseda

2. KVALITA  A EXCELENCE AKADEMICKÝCH  INNOSTÍ

Základním dokumentem pro chod školy je Statut VŠO a pro pedagogické, v decké,
investi ní a další aktivity „Dlouhodobý zám r VŠO do roku 2010“, který je pravideln
aktualizován. Na základ   tohoto dokumentu se zpracovává ro ní „Plán VŠO na
akademický rok“. Správní rada VŠO projednává a schvaluje základní dokumenty VŠO.

edseda Správní rady je spojovacím lánkem a korek ní zp tnou vazbou mezi kolegiem
rektora a Správní radou VŠO.

Pro  ešení koncep ních, a opakujících se pedagogických a provozních otázek VŠO využívá
rektor pravidelná jednání Kolegia rektora, které je tvo eno emeritní rektorkou, prorektory,
kvestorem a p edsedou Správní rady VŠO. Kolegium rektora se schází pravideln   jedenkrát
za m síc a projednává úkoly stanovené plánem práce na akademický rok a rovn ž eší
aktuální otázky spojené s chodem školy. Usnesení kolegia rektora p edstavují závazná
rozhodnutí, platná pro
pedagogický sbor a studenty. Práci kolegia organizuje,  ídí a kontroluje rektor VŠO.
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i  ízení školy  využívá  pravomoci vyplývající z vysokoškolského zákona, Statutu VŠO a
ijatých záv  a usnesení kolegia rektora.

ízení pedagogické práce a chodu kateder je v pravomoci prvního zástupce rektora -
prorektora pro pedagogickou innost, který jako základní nástroj používá pravidelné
porady vedoucích kateder. Konkrétní otázky struktury a obsahu výuky eší individuáln  s
odpovídajícími vedoucími kateder, nebo v rámci zasedání katedry. S posilováním úlohy a
postavení kateder rozvíjí systém  metodických zasedání. Sou ásti  ídící práce je i kontrolní
innost pedagogického procesu a metodik výuky.

Koncep ní otázky práce školy analyzuje, zpracovává, p edkládá a organiza  zajiš uje
prorektor pro zahrani ní vztahy a rozvoj vysoké školy. ídí rovn ž aktivity spojené s
propagací školy, hledáním kontakt  pro odbornou spolupráci a navazováním kontakt   se
zahrani ními školami a pracovišti. Je sou asn   tiskovým mluv ím školy.

Organiza ní a kontrolní aktivity ve vztahu ke student m zajiš uje a spole  se studijním
odd lením eší prorektorka pro studijní innost. Koordinuje práci ro níkových u itel ,
zajiš uje kvalitní a nerušený proces prezen ního i kombinovaného studia.

Technické, organiza ní a finan ní operace probíhající na VŠ  ídí kvestor. Sou asn  plní
úlohu kontaktní osoby p i p íprav , plánování a realizaci všech investi ních akcí, nákupu
vybavení u eben, kancelá í, zajiš ování u ebních pom cek a materiálu, plánování a
vyhodnocování nákupu  a plateb. Plánuje, organiza  zajiš uje a  ídí p ípravu významných
události spojených s chodem školy.

zastoupení SVŠ v reprezentaci eských vysokých škol, v mezinárodních
organizacích, v profesních organizacích (tab. . 1)

VŠO je zastoupena svým rektorem v eské konferenci rektor  a prorektorem pro
pedagogickou innost v Rad  vysokých škol. V dubnu 2007 hostila VŠO 90. zasedání
Pléna eské konference rektor .
Prorektor pro zahrani ní vztahy a rozvoj školy je lenem expertní ásti Podvýboru pro

du, výzkum, letectví a kosmonautiku, hospodá ského výboru Poslanecké sn movny
Parlamentu R a lenem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých škol
MŠMT. Je hodnotitelem projekt  EU na MD R. V b eznu 2007 hostila VŠO ádné
zasedání podvýboru PSP v nované leteckému školství.

kolik akademických pracovník  školy je zapojeno do práce v zahrani ních institucí a
škol. Prof. Žihla je zahrani ním lenem – akademikem Akademie dopravy Ukrajiny,
spolupracuje s Material Handling of Technology of America, spole  s dalšími dv ma
kolegy (prof. apek, doc. Fazik) je uveden v mezinárodní edici Who is Who, prof. apek
je rovn ž lenem American Research Board of Advisors of American Biographical
Society.
Ing. Lajka je lenem p edstavenstva klubu sv tového sdružení profesionál  v cestovním
ruchu SK L International.
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V profesních organizacích je prorektor ing. Lajka presidentem Asociace leteckých
provozovatel R. Je rovn ž dlouholetým lenem výstavního výboru BVV – veletrh
cestovního ruchu GO a Regiontour. Zastupuje Magistrát hl. m. Prahy ve školském výboru
VOŠ a St ední pr myslové školy dopravní na Praze 1 atd. Vysoká škola obchodní v Praze
je  lenem a je zastoupena v Asociaci cestovních kancelá í R, v Asociaci pr vodc R,
je lenem Asociace leteckých provozovatel R a lenem Hospodá ské komory.

O fundovanosti zam stnanc  VŠO v Praze a jejich uznání mezi odborníky cestovního
ruchu sv í mimo jiné i fakt, že od vzniku ocen ní Osobnost cestovního ruchu R byli
na tuto cenu nominováni v roce 2005 Ing. Jan Lajka, 2006 Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc a
prof. Zden k Žihla za rok 2007. Dva lenové akademické rady rektora - Viliam Sivek a
Ing. Rostislav Vondruška byli vyhlášeni osobnostmi cestovního ruchu za rok 2006 a 2007.

zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy

Ženy mají na VŠO velmi reprezentativní zastoupení. P t žen je v Akademické rad
rektora, dv  ve Správní rad , dv  jsou lenky kolegia rektora, t i vedoucí kateder a  ty i
ženy jsou lenkami studentské rady.

ístup ke vzd lávání, prostupnost, celoživotní vzd lávání (tab. . 2 a, b, c)

ístup ke vzd lávání na VŠO je umožn n všem uchaze m, kte í spl ují p íslušná
kritéria ke studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. VŠO v roce 2007
umožnila uchaze m o bakalá ské i navazující magisterské studium p ijímací ízení bez

ijímacích zkoušek.
Z bakalá ského studia je zajišt na prostupnost vertikální do navazujícího magisterského
studia. Prostupnost horizontální je zajišt na v rámci p íslušných stup  vysokoškolského
vzd lání. Celoživotní vzd lávání a široký výb r kurz  v jeho rámci, je zam eno na další
prohlubování v domostí zejména absolvent  VŠO, ale i dalších zájemc .

zájem o studium na SVŠ (tab. . 3)

Zájem o studium díky rozší ené nabídce studijních obor , formám propagace (úsp šné
byly zejména Dny otev ených dve í po ádané na VŠO) a doporu ení stávajících student
významn  vzrostl ve srovnání s rokem 2006. Po et podaných p ihlášek byl navýšen o
153,1 % a po et zapsaných student  do 1. ro níku v bakalá ském a navazujícím
magisterském studijním programu vzrostl o 145,3 %.
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studenti v akreditovaných studijních programech (tab. . 4)

Vlivem zna ného nár stu student  v prvním ro níku došlo i ke zvýšení celkového po tu
student  oproti roku 2006, a to celkem o 100,7 %. Z celkového po tu student  je 84,3 %
v bakalá ském studijním programu a 15,7 % v navazujícím magisterském studijním
programu.

absolventi SVŠ (tab. . 5), uplatn ní absolvent  na trhu práce – hodnocení nabídky
studijních program  z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce SVŠ s jejími
absolventy
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V roce 2007 úsp šn  absolvovalo 178 absolvent  bakalá ského studijního programu,
studijního oboru Cestovní ruch, z toho 14 student  prosp lo s vyznamenáním.
V dotazníkovém šet ení, které škola provedla mezi 102 absolventy v lednu 2008, v tšina
dotázaných odpov la, že nemá problém (nebo má jen malý problém) s hledáním
odpovídající práce. Cca 25 % absolvent  našlo práci v oboru, 21 % mimo obor, skoro
60 % pokra uje ve studiu. Necelých 15 % pracuje v manažerských funkcích (4 %
vrcholný management), 28,4 % je bez vedoucí funkce.
Ve zmín ném šet ení se také tém  63 % respondent  vyjád ilo pro založení a práci Klubu
absolvent . Celkem 83,3 % souhlasí se zasíláním pozvánek na akce po ádané VŠO a
prakticky všichni absolventi vyjád ili zájem o další studium na VŠO, a  již o magisterské
studium, doktorandské a dokonce i celoživotní vzd lávání. P evažující v tšina
respondent  by studium na VŠO doporu ila (70,6 %) svým p átel m a známým.

neúsp šní studenti na vysoké škole (tab. . 6), opat ení vedoucí ke snižování studijní
neúsp šnosti

Studium v pr hu roku ukon ilo 81 student , nej ast ji z finan ních nebo pracovních i
osobních d vod . I když VŠO pat í mezi soukromé vysoké školy s nejnižším školným,

esto se tyto d vody pom rn asto vyskytují. VŠO doporu uje využití úv ru
bankovních ústav  na webových stránkách školy.
Studijní neúsp šnost je eliminována možností využití konzulta ních hodin nebo
speciálních seminá  jako nap íklad z matematiky.
Neúsp šnost v roce 2007 byla 4,7 %, v lo ském roce 4,8 %. Procento neúsp šnosti tedy
nevykazuje významné zm ny i v prost edí zvýšeného po tu student .
V roce 2007 p erušilo celkem 59 student , z toho 44 z prezen ní formy studia a 15
z kombinované formy studia. Zp t do studia nastoupilo po p erušení 9 student . P erušení
studia nastává zejména z d vodu studia nebo pracovních pobyt  v zahrani í, dále pak
z pracovních d vod  zvlášt  u student  kombinovaného studia.

využívání kreditového systému, ud lování dodatku k diplomu

Kreditový systém VŠO zahrnuje po ty kredit  odpovídající normám EU pro za azení do
bakalá ských a navazujících magisterských studijních program . Dodatek k diplomu
v eském a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem úsp šným
absolvent m ve smyslu § 57 zákona . 111/1998 Sb. zákona o vysokých školách.

odborná spolupráce SVŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce
s odb ratelskou sférou

Spolupráce VŠO s regionálními institucemi spo ívá nap íklad v zadávání témat a  ešení
bakalá ských prací, zam ených na rozvoj cestovního ruchu a turistiky v regionu v

ímém kontaktu a spolupráci s vedoucími pracovníky region . Jeden z vyu ovaných
edm  nazvaný „Projekt“ vede studenty p ímo ke zpracování projektu konkrétního

regionu i kraje.
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Škola má velmi dobré vztahy s již zmín nými profesními sdruženími a asociacemi,
z nichž n které zajiš ují odborné praktické p ednášky, cvi ení a exkurze. Navrhují i ešení

kterých otázek formou bakalá ských a diplomových prací. Spolupráce v uplynulém roce
probíhala i se Správou Pražského hradu, zejména p i vytvá ení obsahu projektu a ešení
jeho vybraných metodických záležitostí
Velmi kvalitní je i spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj,  eskou centrálou
cestovního ruchu – Czech Tourism, Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy R,

adem pro civilní letectví R, Letišt m Praha, s.p., Letišt m Brno, ízením letového
provozu, s.p., Asociací hotel  a restaurací  R, významnými cestovními kancelá emi,
bankami a dalšími institucemi. Uvedené instituce organizují pro studenty odborné
exkurze,  pomáhají s praxemi a rovn ž pracovním uplatn ním absolvent  školy.
VŠO a její zam stnanci spolupracují expertn  s ve ejnými i soukromými vysokými
školami v  R i v EU. Rektor Prof. Kubišta je nap íklad lenem v decké rady fakulty
mezinárodních vztah  VŠE, prof. Žihla byl jmenován emeritním profesorem Akademie
obrany atd.

kvalifika ní a v ková struktura
akademických pracovník  (tab.
. 7 a, b)

Na VŠO jsou zatím profeso i
v kategorii nad 60 let, docenti nad
50 let, ale škola zajiš uje
podmínky pro další vzd lávání a
habilitace mladších pracovník
z ad Ph.D. a CSc. Rovn ž tak

sobíme na n které mladší
pracovníky z praxe, mající se
školou dohodu, aby p ešli do
stálého pracovního pom ru .

rozvoj výzkumné, vývojové, um lecké a další tv í innosti SVŠ a posílení vazby
mezi inností vzd lávací a touto inností (tab. . 8)

Dvouletý projekt „Zvyšování odborné kvalifikace pracovník  cestovního ruchu
v hl.m.Praze, m l mimo ádn  p íznivou odezvu mezi pracovníky cestovního ruchu,
zejména mezi pr vodci turist  a pracovníky cestovních kancelá í. V rámci projektu byly
vydány publikace a pracovní texty. Výsledky projektu byly prezentovány na oficiálních
akcích Asociace pr vodc R, Asociace cestovních kancelá í i v odborném tisku.
Krom  ú asti na projektech uvedených v tabulce, jsou pracovníci VŠO aktivní i
v publika ní innosti. V uplynulém roce jsme zaznamenali okolo 60 publikací, odborných
lánk , vystoupení v rozhlase a televizi. Rektor VŠO je lenem redak ní rady asopisu

pro spole enské v dy a management Scientia et Societa, prorektor pro rozvoj je lenem
Asociace noviná  cestovního ruchu (FIJET), publikuje zejména v leteckých asopisech a
populárních cestovatelských asopisech, komentuje aktuální události v eské televizi a
rozhlase.
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VŠO se v uplynulém roce zú astnila všech významných veletrh  cestovního ruchu (GO,
Regiontour, Holiday World, MADI) nejen expozicí, ale zejména v odborném
doprovodném programu veletrh . Veletrh  se zú astnily i skupiny našich student , kte í
tak erpali podklady a zkušenosti pro svoje bakalá ské a diplomové práce.

Zú astnili jsme se také celé ady konferencí a seminá  (okolo 50). Skupina student
oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, pracovala na historickém prvním
zasedání  EU  a  USA  – EU/US International Aviation Safety Conference 2007. Jejich
práci ocenil osobním dopisem a pod kováním generální editel Evropské agentury pro
bezpe nost letectví EASA p. Patrick Goudou a generální editel Ú adu civilního letectví
doc. Ing. Jind ich Ploch, CSc. Pan rektor ocen né studenty p ijal a pod koval jim za
dobrou reprezentaci školy. Reprezentativní zastoupení jsme m li na Výro ní konferenci o
cestovním ruchu „Cestovní ruch na prahu nového tisíciletí“. Byli jsme po adateli
mezinárodního seminá e „Hlavní sm ry vývoje cestování a cestovního ruchu“ který se
uskute nil v kv tnu na VŠO a setkal se s p íznivým ohlasem. Vedoucí katedry letecké
dopravy se zú astnil v prosinci sv tové konference IATA Passenger Agency Conference
v Singapuru. Rovn ž výsledky této konference byly prezentovány student m.
Škola za ala v lo ském roce vydávat novou adu skript a u ebnic. Zatím bylo vydáno
celkem 5 odborných  titul  z nichž t i pokrývají celý studijní obor Služby letecké dopravy
v cestovním ruchu. V uplynulém roce byla na VŠO také vydána významná mezinárodní
studie o d jinách cestovního ruchu ve st ední Evrop  v 19.-21. století.

Pravideln  vychází asopis VŠO „Cestování v era a dnes“ a schází se i jeho mezinárodní
redak ní rada, v níž jsou zastoupeni odborníci z N mecka, Japonska, Slovenska, Polska a
Belgie.

infrastruktura SVŠ (materiální,
technické a informa ní zajišt ní),
dostupnost informa ních zdroj  a
rozvoj informa ní infrastruktury
(tab. . 9)

VŠO v Praze je velmi dob e
vybavena. Všechny u ebny jsou
klimatizovány, bezpe nost je
zabezpe ena kamerami a kou ovými
idly svedenými do velínu

bezpe nostní služby, která pracuje
24 hodin denn . Na chodbách jsou
za ízeny odpo inkové prostory vybavené automaty na horké i chlazené nápoje, bagety a
snacky. V odpo inkových zónách je k dispozici zdarma ekonomický deník E15 a
cestovatelské asopisy Sky a zimní SKI. Na chodbách jsou rozmíst ny po íta e
s napojením na Internet, ve všech prostorách je navíc zdarma WiFi internetové p ipojení.

ebny jsou vybaveny zp tnými projektory, dataprojektory a po íta i. Každoro  se
rozši uje Studentský informa ní systém Erudio. Byl zahájen provoz nových webových
stránek www.vso-praha.eu s obsáhlým intranetem, propojeným na SIS. Studenti dostávají
denn  aktuální informace a zprávy. Se za átkem nového akademického roku 2007/08 bylo
otev eno nové informa ní centrum a studovna vybavená 25 novými po íta i, kopírovací  a
další technikou.

http://www.vso-praha.eu/
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3. KVALITA A KULTURA  AKADEMICKÉHO ŽIVOTA

sociální záležitosti student  a zam stnanc

V roce 2007 byla dle pravidel daných Stipendijním ádem VŠO vyplacena sociální
stipendia z dotace MŠMT ve výši 171 720 K , což bylo o 26,2 % více než v roce 2006.
Na platbu školného byl sociáln  slabším student m povolen splátkový kalendá  na platbu
školného na základ  jejich individuální žádosti.

znevýhodn né skupiny uchaze /student  na vysokých školách

VŠO nemá znevýhodn né skupiny uchaze /student . Zdravotn  postižení mají
bezbariérový p ístup do p evážné v tšiny míst, kde probíhá výuka. Škola má i speciální
toalety pro vozí ká e.

partnerství a spolupráce

Vysoká škola obchodní spolupracuje s mnoha organizacemi s cílem zvýšit a obohatit
úrove  vzd lávání. Partnerem školy je nap íklad GDS Galileo, kde mají studenti možnost
absolvovat kurz a získat mezinárodn  uznávaný diplom dokladující znalosti práce se
sv tovým distribu ním systémem. Podobný vztah máme i s asociací golfové turistiky a

eskou golfovou federací, která našim student m umož uje absolvovat výuku v novanou
tomuto novému trendu cestovního ruchu v R. Spolupracujeme i s agenturou
Czechtourism, Stem/mark a dalšími významnými institucemi. Do výuky zveme i leny
PSP, Senátory a leny Evropského parlamentu, kte í seznamují studenty s odbornou
inností t chto orgán .

ubytovací a stravovací služby SVŠ (tab. . 10)

Stravování je zajišt no v dietní jídeln  (studentské menze ve Spálené ulici - objekt sousedí
s budovou, kde probíhá hlavní výuka) se zvýhodn nou sazbou za ob d ve výši 53 K  za
hlavní jídlo. Ubytování na kolejích VŠO neposkytuje. K ubytování poskytuje doporu ení
na ubytovací agenturu a umož uje zve ej ovat inzerci s nabídkou ubytování na
informa ní nást nce v budov  školy.
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4. INTERNACIONALIZACE

strategie SVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

Mezinárodní spolupráce VŠO se prozatím soust ovala na oblast zlepšení jazykových
znalostí student , rozší ení zkušeností ze studijních pobyt , propagace cestovního ruchu

R, spole né v decké innosti – práce na spole ném vydání u ebního textu, mezinárodní
redak ní rada školního asopisu apod. V sou asné dob  se p ipravují i n které kroky k
zapojování do mezinárodních vzd lávacích program , a nap .spole ných studijních obor ,
zejména se sousedními zem mi, leny EU. Projekty spojené s jazykovou  výukou apod.
Vzhledem k tomu, že v zahrani í je o naši školu zna ný zájem, zabýváme se p ípravou
alespo  jednoho studijního oboru, který by byl veden v anglickém jazyce.

zapojení SVŠ do mezinárodních vzd lávacích program  a program  výzkumu a
vývoje

Realizovaly se partnerské vztahy v oblasti vzd lávací innosti, jakož i ve
deckovýzkumné práci se zahrani ními v deckými institucemi a vysokými školami

v N mecku (Berlin, Goerlitz, Braunschweig, Muenster), Rakousku (Krems), Belgii
(Brusel), Špan lsku (Barcelona), Slovensku (Prešov), Polsku (Wroclaw), Francii (Rouen).
Spolupráce byla rozvíjena i s Collegiem Carolinem v Mnichov  a také s universitou na
Hokaidu v Japonsku. Výsledkem této spolupráce je již výše zmín ná 200 stránková
mezinárodní studie o d jinách cestovního ruchu ve st ední Evrop  v 19.-21. století vydaná
v roce 2007. Prob hlo i n kolik odborných p ednášek našich pedagog  na partnerských
vysokých školách, které mohou p er st v zapojení do pravidelné výuky v zahrani í. Naši
školu také navštívila 40ti lenná skupina student  a funkcioná  z Mnichovské univerzity,
která se seznámila se studijními podmínkami na VŠO a vyslechla n kolik p ednášek o

R, cestovním ruchu v R apod.

mobilita student  a akademických pracovník  (ob ma sm ry) (tab. . 11 a, b, c)

V roce 2007 vycestovalo na zahrani ní studijní pobyt v rámci programu Erasmus 11
student , z toho 2 studenti do Belgie, 2 studenti do SRN, 3 studenti do Rakouska a 4
studenti do Špan lska. Studijní pobyty se uskute nily v délce 3 – 5 m síc  podle
organizace zahrani ních univerzit. Na VŠO studovala 1 studentka ze Slovenska po dobu 1
semestru.
Na týdenní pobyt vycestovali celkem 4 u itelé z VŠO, z toho 1 do Belgie, 1 do SRN, 1 do
Rakouska a 1 na Slovensko. Ze zahrani í p icestoval Dr. Potempa z FH
Braunschweig/Wolfenbüttel na týdenní pobyt v rámci mobilit akademických pracovník .

VŠO spolupracuje v rámci programu Erasmus s následujícími univerzitami:
- mecko – Hochschule Zittau/Görlitz, Theodor-Körner-Alle 16, 02763 Zittau
- Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Salzdahlumer Str. 46/48, Wolfenbüttel
- Freie Universität Berlin, Willy-Scharnow Institut für Tourismus, Malteserstr. 74-

100L, 12249 Berlin
- Špan lsko – Escola Universitaria del Maresme, Passeig de Callao s/n., 08301 Mataró
- Belgie – Haute Ecole Lucia de Brouckere-ISEC, Ruedu Président 54, B-1050 Brussels
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- Rakousko – FH Krems
- Slovensko – Prešovská univerzita v Prešove, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

nabídka studia v cizích jazycích, spole né studijní programy

Studium v cizích jazycích v roce 2007 VŠO nerealizovala. Spole né studijní programy
s jinými vysokými školami zatím nebyly uskute ovány.

5. ZAJIŠ OVÁNÍ KVALITY INNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

systém hodnocení kvality vzd lávání na SVŠ – vnit ní a vn jší hodnocení

V roce 2007 se studenti VŠO ú astnili projektu „na6“ (Národní dotazníkové šet ení
student ) iniciovaného MŠMT a realizovaného Akademickým centrem studentských
aktivit ACSA. Dotazování se zú astnilo celkem 14 212 student  ze 30 vysokých škol
v R, z toho 109 student  VŠO z 2. a 3. ro níku. Dotazníkovým šet ením byly zkoumány
následující oblasti:

- Kvalita studia na VŠ
Hodnocení kvality studia zahrnovalo hodnocení kvality výuky, možnost rozvoje
odborných znalostí, osobních dovedností, výuku cizích jazyk , zp tnou vazbu od
pedagog  na výkony student , možnosti studia v zahrani í, zapojení do výzkumných
projekt  b hem studia.
Výsledek celkového hodnocení za VŠ v R dosáhl hodnoty 3,96, výsledek na VŠO
hodnoty 3,52 (z hodnotící škály 1 – 6, kde 6 je hodnocení nejvyšší, nejlepší). Z toho
vyšší spokojenost vyjád ili studenti 2. ro níku oproti student m 3. ro níku.
Nejlépe bylo hodnoceno získávání odborných znalostí (4,25), nejnižší byla
spokojenost s výukou cizích jazyk  (1,98), zejména z d vodu nízké hodinové dotace.
Spokojenost s výukou cizích jazyk  byla obecn  hodnocena na nižší úrovni (2,92).

- Poradenství a atmosféra na VŠ
Hodnocení VŠO se pohybuje na stejné úrovni celorepublikových výsledk  (VŠO 3,92;

R 3,94). Hodnocení zahrnovalo nap . p ístup pedagog  ke student m, konstatování
student , že jsou rádi, že studují práv  na této škole, spokojenost s prací studijního
odd lení.

- Prost edí a služby na VŠ
Tato ást zahrnovala nap . dostupnost materiál  pro studium, funk nost informa ního
systému, dostatek po íta ových u eben, vybavení knihovny apod. (VŠO 2,84, R
3,81).

- Studentské organizace na VŠ
Komunikace zástupc  student  s ostatními studenty je hodnocena velice dob e,
hodnocení VŠO p evyšuje hodnocení celorepublikové (VŠO 4,27; R 3,33).
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- Finan ní podmínky studia na VŠ

Tato oblast se týkala zejména stipendií a možností p ivýd lku p i studiu. Hodnocení
VŠO a celkové je tém  shodné (VŠO 3,84; R 3,99).

- Index celkové spokojenosti

Index celkové spokojenosti na VŠO (3,41) je o 0,47 bodu nižší než celorepublikový
(3,88).
Výsledky hodnocení VŠO vzhledem k výstup m šet ení je možné hodnotit jako
celkem uspokojivé. V tší pozornost v dalším období je však nutné v novat výuce
cizích jazyk  a její organizaci. Menší spokojenost studenti projevili s dostatkem
po íta ových u eben v rámci bloku „Prost edí a služby na VŠ“. Tato záležitost byla
ešena vybudováním nového informa ního centra s po íta i s p ipojením na internet.

Výzkumné šet ení probíhalo p ed otev ením tohoto centra.
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vnit ní hodnocení:

Jednotlivé bloky hodnocení mají svou stálou periodicitu (viz níže).

o formální charakteristika (popis systému hodnocení, periodicita, hodnotitelé
apod.)
Vzd lávání - studenti – studium
Vyhodnocení studijních výsledk  je provád no v ro ní periodicit  ve vazb  na
zápis studenta do dalšího ro níku (studijní úsek). Opat ení jsou p ijímána na
kolegiu rektora zejména pokud by došlo u n kterých p edm  k výskytu v tší
studijní neúsp šnosti.

Vzd lávání - studenti – výuka
V pr hu akademického roku p edkládají studenti prost ednictvím Studentské
rady event. ro níkových u itel  své podn ty k výuce nebo vyu ujícím. Tyto jsou
dále ešeny kompetentními pracovníky VŠO.
Studenti individuáln  využívají Studentského fóra na intranetu VŠO
k p ipomínkám nebo pochvalám ohledn  chodu VŠO. Tyto jsou vyhodnocovány
pr žn .

Vzd lávání - studenti – mobilita student  (Erasmus)
Hodnocení studia v zahrani í probíhá formou monitoringu, pokud se prolíná
mobilita studenta a u itele v p íslušném míst . Hodnocení studijních výsledk  se

je následn  po návratu studenta na základ  potvrzení spln ných studijních
povinností. Hodnocení na konci období probíhá formou zprávy s p ílohovými
tabulkami, odevzdává se Národní agentu e (CSVŠ) – periodicita 1x ro .
Monitorovací návšt va NA prob hla v roce 2007 bez p ipomínek.

Vzd lávání - studenti – státní záv re né zkoušky
SZZ se konají 2x ro  v ádném termínu, v zá í v opravném termínu. Výsledky
SZZ jsou prezentovány na kolegiu rektora. Periodicita hodnocení – 2x ro .

MTV VŠO – vztah ke studijním záležitostem
Napl ování dlouhodobého zám ru v oblasti IT
V roce 2007 byl studenty pln  využíván modul p ihlašování na zkoušky p es
internet (rozší ení Studentského informa ního systému – SIS). Na rok 2008 je pro
studenty plánováno další rozší ení SIS o modul P ehled výsledk  zkoušek
(elektronický index, který umož uje nejen p ehled, ale i tisk spln ných studijních
povinností).
Zvyšuje se dostupnost informa ních zdroj  – vybavení informa ního centra 25
novými PC s p ipojením na internet, p ipojení vlastních notebook
prost ednictvím WIFI – rozsáhlé informace v etn  aktualit zve ej ované na
intranetu webových stránek VŠO.
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o výsledky hodnocení a jejich využití

Využití výsledk  dotazníkových šet ení (studentských anket) se promítají do
výuky a provozu školy.

V roce 2007 byly ešeny zejména p ipomínky k rozvrhu hodin, které vznikly
vzhledem k pom rn  zna nému po tu povinn  volitelných a volitelných p edm
v navazujícím magisterském studiu. Tyto p edm ty musely být do rozvrhu
za azeny jednotliv  bez p ekrývání, aby byla docházka umožn na všem
student m. Rozvrh byl upraven na za átku zimního semestru akademického roku
2007/2008.

K výrazné studijní neúsp šnosti v jednotlivých p edm tech nedošlo, proto nebylo
nutné p ijímat zvláštní opat ení. Žádost na odklad spln ní studijních povinností do
zimního semestru dalšího akademického roku si podalo 14 % student .

Procento neúsp šnosti u státních záv re ných zkoušek v roce 2007 je možné
hodnotit jako nízké (1,44 %).

V roce 2007 bylo dodrženo nízké procento studijní neúsp šnosti (4,7 %).
Zvýšil se po et student  zapojujících se do studia na zahrani ních univerzitách
v rámci programu Erasmus (navýšení z 8 na 11 student  - meziro ).

V p edm tu „Projekt“ v navazujícím magisterském studiu se studenti aktivn
astnili zpracování problematiky vybraných region  (podpora provázanosti

výuky s praxí). – Ing. Tittelbachová, úsek pedagogiky.

Se zájmem student  se setkaly vstupy odborník  z praxe do výuky formou
výb rových p ednášek (p edseda NKÚ – Ing. Dohnal, generální editel Ú adu
civilního letectví doc. Ing. Jind ich Ploch, CSc. a další špi koví odborníci).

Exkurze – navazující magisterské studium – Víde , Olomouc a další (Ing.
Zbo ilová, Ing. Tittelbachová, bakalá ské studium - TCR Ing. Kruisová), návšt vy
Letišt  Praha, Národního integrovaného st ediska ízení letového provozu eské
republiky IATCC, veletrh  cestovního ruchu GO, Regiontour, Holiday World a
MADI. N kolik student  pracovalo na zabezpe ení historické mezinárodní
konference EU a USA o bezpe nosti v civilním letectví, EU/US International
Aviation Safety Konference 2007. Jejich práce byla ocen na osobním dopisem
generálního editele EASA. Studenti se také podíleli na zabezpe ení jednání
Podvýboru pro v du, výzkum, letectví a kosmonautiku Poslanecké sn movny
Parlamentu R, které se konalo na VŠO a ešilo otázky leteckého školství.  (cíl  –
podpora provázanosti výuky s praxí).
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6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY

V roce 2007 škola dokon ila p emíst ní do nových prostor ve Spálené ulici, otev ela nové
informa ní centrum s knihovnou a studovnou vybavenou dostate ným po tem výpo etní
techniky. Došlo k plnému organiza nímu i technickému odd lení VŠO a VOŠ v Masné
ulici. Škola má nového z izovatele – spole nost s ru ením omezeným Andrata.
Pokra ovala výuka nov  akreditovaných obor  bakalá ského i navazujícího magisterského
studia. Škola si získala dobrou pov st a to vedlo k významnému zvýšení po tu

ijímaných student  a samoz ejm  vyvolalo pot ebu materiálního, ale i personálního
zabezpe ení dalšího rozvoje školy. Musely být do ešeny dostate né vyu ovací prostory,
které byly dostav ny v prvním pat e školy. Najaty byly i další prostory pro výuku jazyk  a

ednášky pro v tší po ty student .
Škola zkvalit uje výuku dosavadních studijních obor  a zárove  p ipravuje k akreditaci
další studijní programy a obory.

zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol (tab. . 12)
 jako soukromá škola nejsme zapojeni do FRVŠ

zapojení do program  financovaných ze Strukturálních fond  EU (tab. . 13)
S výjimkou prost edk erpaných z ESF, ne erpala VŠO žádné další prost edky ze
strukturálních fond .

7. ZÁV R

Záv ry jsou shrnutím SWOT analýzy, vycházející z dlouhodobého šet ení, kterého se
zú astnilo 105 absolvent  VŠO.

Ve výuce absolventi ocenili kvalitu vyu ujících odborných p edm , za le ování
ednášek odborník  z praxe do výuky, dále vyjád ili spokojenost s úrovní výuky,

individuální p ístup vyu ujících ke student m a nabídku výuky v kombinovaném studiu.

Absolventi dále vysoce hodnotili, že v rámci vyu ovaných obor  mohou získat uznávaná
osv ení a certifikáty, nap . Osv ení o pr vodcovské innosti, mezinárodní certifikát
sv tového distribu ního systému Galileo, certifikát o absolutoriu kurzu rozvoje golfové
turistiky apod.

Absolventi se velmi pozitivn  vyjád ili o budov  školy ve Spálené ulici, ocenili její
výbornou dopravní dostupnost, WIFI p ipojení na intranet, nové informa ní centrum
s rozší ením studovny a navýšení po tu PC, možnost komunikace se studentským
informa ním systémem p es internet apod.

Dále si váží možnosti studovat v zahrani í v rámci mezinárodního programu Erasmus.

Pokud jde o vn jší hodnocení VŠO si za dobu své existence vybudovala pom rn  solidní
postavení a dobré jméno. Podle žeb  a komentá  ve specializovaných p ílohách
denního tisku jsme umis ováni v první desítce soukromých vysokých škol. Pochvaln  se o
kultu e i vzd lávací kvalit  školy vyjad uje v tšina návšt v a  již z ad eských politik  a
státních p edstavitel , tak i zahrani ních. Velice bezprost ední bylo hodnocení ze strany
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velké skupiny student  Mnichovské univerzity, kte í spolu s akademickými funkcioná i
navštívili naši školu. Vysoce nás hodnotí i vedoucí p edstavitelé Prešovské univerzity
s níž máme uzav enu smlouvu o spolupráci i nap íklad profesorka Yukino Sato z Tohoko
University v Japonsku, která je lenkou redak ní rady našeho školního asopisu a
v Japonsku opublikovala rozsáhlý lánek o rozvoji VŠO.
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8. ORGANIZA NÍ SCHEMA VŠO

Katedra
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Prorektor pro
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innost
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Studentská
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Ro níkoví
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Katedra
matematiky a

statistiky

Katedra
ekonomie a

financí

Katedra
managementu a

marketingu

Katedra
výpo etní
techniky

Katedra
práva

Katedra
jazyk

Katedra
letecké dopravy

Katedra
spole enských

d

Studijní
odd lení

Kvestor

da a
výzkum

Technické
za ízení

Provoz školy

tárna

Akademická
rada

Kolegium
rektora

Sekretariát
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íloha

TABULKOVÁ ÁST
ÚVOD

Tabulka . 1 - P ehled lenství soukromé vysoké školy v organizacích sdružujících
vysoké školy, v mezinárodních a profesních organizacích

Organizace Stát Status
eská konference rektor R len pléna KR

Rada vysokých škol R len p edsednictva a Sn mu RVŠ
Podvýbor pro v du,výzkum, letectví a
kosmonautiku Hospodá ského výboru PSP

R Stálý len expertní skupiny

Asociace cestovních kancelá í R R len asociace
Asociace pr vodc R R len asociace
Asociace leteckých provozovatel R R len asociace
Hospodá ská komora R len komory
Hospodá ská komora hl.m.Prahy R len komory

Pozn.: Status – postavení SVŠ v organizaci, nap . len, p edseda, místop edseda apod.

KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH INNOSTÍ

Tabulka . 2 a - P ehled akreditovaných studijních program  soukromé  vysoké školy

 Skupiny studijních
program

Studijní programy Celkem
bak. mag. mag.

navazující
dokt. stud.prog

P K P K P K
 p írodní v dy a nauky
 technické v dy a nauky
 zem l.-les. a veter. v dy
a nauky
 zdravot., léka . a farm.

dy a nauky
 spole enské v dy, nauky a
služby

1 1 0 0 1 1 0 1

 ekonomie
 právo, právní a
ve ejnosprávní innost
 pedagogika, u itelství a
sociál. pé e
 obory z oblasti
psychologie
 v dy a nauky o kultu e a
um ní
 Celkem 1 1 0 0 1 1 0 1
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Pozn.: P – prezen ní forma, K – kombinovaná forma (pop . i distan ní, tento údaj uve te za lomítko u
kombinované formy).
Skupiny studijních program  jsou d leny podle kód  „studprog“: p írodní v dy a nauky 11 až 18, technické

dy a nauky 21 až 39, zem lské, lesnické a veterinární v dy a nauky 41 až 43, zdravotní, léka ské a
farmaceutické v dy a nauky 51 až 53, spole enské v dy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62,
právo, právní a ve ejnosprávní innost 68, pedagogika, u itelství a sociální pé e 75, obory z oblasti psychologie
77, v dy a nauky o kultu e a um ní 81 a 82.
Platí též pro tab. 2 b, 2 c, 3, 4, 5, a 6.

Tabulka . 2 b - P ehled po tu kurz  celoživotního vzd lávání soukromé  vysoké školy

Skupina studijních
program

kurzy orientované na
výkon povolání

kurzy zájmové U3V Celkem

do 15
hod.

do 100
hod.

více do 15
hod.

do 100
hod.

více

 p írodní v dy a
nauky
 technické v dy a
nauky
 zem l.-les. a
veter. v dy a nauky
 zdravot., léka . a
farm. v dy a nauky
 spole enské v dy,
nauky a služby

2 2

 ekonomie 2 2
 právo, právní a
ve ejnosprávní
innost

5 5

 pedagogika,
itelství a sociál.

pé e

3 3

 obory z oblasti
psychologie
 v dy a nauky o
kultu e a um ní
 Celkem 10 2 12

Pozn.: U3V – univerzita 3. v ku.
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Tabulka . 2 c - P ehled po tu ú astník  kurz  celoživotního vzd lávání na soukromé
vysoké škole

Skupina studijních
program

kurzy orientované na
výkon povolání

kurzy zájmové U3V Celkem

do 15
hod.

do 100
hod.

více do 15
hod.

do 100
hod.

více

 p írodní v dy a
nauky
 technické v dy a
nauky
 zem l.-les. a
veter. v dy a nauky
 zdravot., léka . a
farm. v dy a nauky
 spole enské v dy,
nauky a služby

8 8

 ekonomie 43 43
 právo, právní a
ve ejnosprávní
innost

91 91

 pedagogika,
itelství a sociál.

pé e

78 78

 obory z oblasti
psychologie
 v dy a nauky o
kultu e a um ní
 Celkem 212 8 220
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Tabulka . 3 - Zájem uchaze  o studium na soukromé  vysoké škole

Skupiny studijních program

Po et

po
da

ný
ch

ih
lá

še
k

1)

ih
lá

še
-

ný
ch

 2
)

ije
tí 3

)

ija
tý

ch
4)

za
ps

an
ýc

h
5)

Celkem
írodní v dy a nauky

technické v dy a nauky
zem l,-les. a veter. v dy a
nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a
nauky
spole enské v dy, nauky a
služby

1587 1405 1399 1399 1143

ekonomie
právo, právní a ve ejnospr.
innost

pedagika, u itelství a sociál. pé e
obory z oblasti psychologie

dy a nauky o kultu e a um ní

1) Po et všech p ihlášek, které VVŠ obdržela.
2) Po et uchaze  o studium, kte í se zú astnili p ijímacího ízení.
3) Po et všech kladn  vy ízených p ihlášek.
4) Po et p ijatých uchaze . Údaj celkem vyjad uje po et fyzických osob, ve skupinách obor  jsou zahrnuti vícenásobn  p ijatí.
5) Po et p ijatých student , kte í se zapsali ke studiu.
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Tabulka . 4 - P ehled po tu student  v akreditovaných studijních programech
soukromé  vysoké školy k 31. 10. 2007

Skupiny studijních
program

Studenti ve studijním programu Celkem
bak. mag. mag.

navazující
dokt. student

P K P K P K P K
 p írodní v dy a nauky
 technické v dy a nauky
 zem l.-les. a veter. v dy
a nauky
 zdravot., léka . a farm.

dy a nauky
 spole enské v dy, nauky a
služby

1096 370 0 0 159 115 0 0 1740

 ekonomie
 právo, právní a
ve ejnosprávní innost
 pedagogika, u itelství a
sociál. pé e
 obory z oblasti
psychologie
 v dy a nauky o kultu e a
um ní
 Celkem 1096 370 0 0 159 115 0 0 1740
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Tabulka  . 5 - P ehled po tu absolvent  akreditovaných studijních program  soukromé
vysoké školy v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

Skupiny studijních
program

Absolventi ve studijním programu Celkem
bak. mag. mag.

navazující
dokt. absolvent

P K P K P K P K
 p írodní v dy a nauky
 technické v dy a nauky
 zem l.-les. a veter. v dy
a nauky
 zdravot., léka . a farm.

dy a nauky
 spole enské v dy, nauky a
služby

178 0 0 0 0 0 0 0 178

 ekonomie
 právo, právní a
ve ejnosprávní innost
 pedagogika, u itelství a
sociál. pé e
 obory z oblasti
psychologie
 v dy a nauky o kultu e a
um ní
 Celkem 178 0 0 0 0 0 0 178
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Tabulka  . 6 - P ehled po tu neúsp šných student  v akreditovaných studijních
program  soukromé vysoké školy v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

Skupiny studijních
program

Neúsp šní studenti ve studijním programu Celkem
bak. mag. mag.

navazující
dokt. student

P K P K P K P K
 p írodní v dy a nauky
 technické v dy a nauky
 zem l.-les. a veter. v dy
a nauky
 zdravot., léka . a farm.

dy a nauky
 spole enské v dy, nauky a
služby

72 9 0 0 0 0 0 0 81

 ekonomie
 právo, právní a
ve ejnosprávní innost
 pedagogika, u itelství a
sociál. pé e
 obory z oblasti
psychologie
 v dy a nauky o kultu e a
um ní
 Celkem 72 9 0 0 0 0 0 0 81
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Tabulka  . 7 a - V ková struktura akademických pracovník  soukromé vysoké školy

k Akademi tí pracovníci de tí
profeso i docenti odb. asist. asistenti lekto i pracovníci

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

do    29 let 1
30 – 39 let 8 3 1 1
40 – 49 let 1 3 1 4 2 4 2
50 – 59 let 2 1 5 3 3 1 9 3 1
60 – 69 let 1 7 4 2 2 7 2 1
nad  70 let 5 2 6 1 4 2
Celkem 6 2 16 6 19 9 8 4 24 9 2

Tabulka  . 7 b - P ehled o po tu akademických pracovník  na soukromé vysoké škole
k 31. 12. 2007

Personální
zabezpe ení

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

Rozsahy
úvazk  akad.
pracovník 75 6 16 17 3 16 17

do 30 % 28 4 7 1 1 6 9
do 50 % 14 4 5 1 2 2
do 70 % 7 2 1 3 1
do 100 % 26 2 3 10 1 5 5

Pozn.: Pokud je nap . prof. XX, CSc., vyplní se údaj ve sloupci prof. i CSc.
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Tabulka  . 8 - P ehled grant , výzkumných projekt , patent  a dalších tv ích aktivit
soukromé vysoké školy

Název grant , výzkumných projekt , patent  nebo dalších tv ích
aktivit

Zdroj   Finan ní
podpora

Zvyšování odborné kvalifikace pracovník  cestovního ruchu v hlavním
st  Praze

ESF, Státní
rozpo et R
a Magistrát
hl.m.Prahy

3 670 000K

Ekonomický a sociální pilí  udržitelného rozvoje cestovního ruchu v
R

MMR 250 000K

Pozn. Ve sloupci „Zdroj“ u grant  uvést: A=mezinárodní a zahrani ní granty, B=granty GA R, C=rezortní
ministerské granty (v etn  výzkumných zám  MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce,
která výzkumný projekt zadala.

Tabulka . 9 - Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informa ní služby

ír stek knihovního fondu za rok 541
Knihovní fond celkem 3612
Po et odebíraných titul  periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)4

Otevírací doba za týden1 (fyzicky) 48
Po et absen ních výp ek2 5253
Po et uživatel 3 913
Po et studijních míst 36
Po et svazk  umíst ných ve volném výb ru

1) Rozumí se po et otevíracích hodin týdn  toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací
dobu. Otevírací doby jednotlivých provoz  se nes ítají!
Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návšt va knihovny, nikoli elektronická komunikace.

2) etn  prolongace.
3) Uvád jí se zaregistrovaní uživatelé k 31.12.2007, tj fyzické nebo právnické osoby zaregistrované

v knihovn , které jsou oprávn né p ovat si dokumenty z jejího fondu (dom  nebo prezen ) a které
hem vykazovaného období byly nov  zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena.

4) Uvád jí se pouze tituly periodik, které knihovna sama p edplácí (resp. získává darem, vým nou) v papírové
nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny p ístup v rámci
konsorcií na plnotextové zdroje
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KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA

Tabulka . 10 - Pé e o studenty - ubytování, stravování

 L žková kapacita kolejí VŠ celková
0

 Po et l žek v pronajatých za ízeních
0

 Po et podaných žádostí o ubytování k 31.
12. 2007

0

 Po et kladn  vy ízených žádostí
o ubytování k 31. 12. 2007

0

 Po et kladn  vy ízených žádostí
o ubytování v %

0

 Skladba ceny 1 l žka  za 1 m síc

dotace na
ubyt. a strav.
student
z kap. MŠMT

prost ed
ky z
jiných
zdroj
VŠ

cena pro
studenta

cena pro
zam stnance

cena pro
ostatní

 Skladba ceny 1 hlavního jídla

dotace na
ubyt. a strav.
student
z kap. MŠMT

prost ed
ky z
jiných
zdroj
VŠ

cena pro
studenta

cena pro
zam stnance

cena pro
ostatní

Po et hlavních jídel vydaných v roce 2007 Celkem

0

Z toho:
studenti zam stnanci VŠ ostatní
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INTERNACIONALIZACE

Tabulka  . 11 a, b, c - Zapojení soukromé  vysoké školy v programech mezinárodní
spolupráce ve vzd lávání

Programy EU pro vzd lávání a p ípravu na povolání

Program LLP (Socrates)
Erasmus Comenius Grundtvig Lingua Minerva Leonardo Jean

Monnet
Erasmus
Mundus

Po et
projekt

1

Po et
vyslaných
student

11

Po et
ijatých

student

1

Po et
vyslaných
ak.
pracovník

4

Po et
ijatých

ak.
pracovník .

1

Dotace
(v tis. K )

15 855
EUR

Ostatní programy

Program Ceepus Aktion Ostatní
Po et projekt
Po et vyslaných student
Po et p ijatých student
Po et vyslaných akademických pracovník
Po et p ijatých akademických pracovník
Dotace (v tis. K ) 0 0 0

Pozn.: Ve sloupci Ostatní uve te všechny programy soukromé vysoké školy, které není
možno jinak za adit.
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Další studijní pobyty v zahrani í

Program Vládní stipendia ímá meziuniverzitní spolupráce
v Evrop mimo Evropu

Po et vyslaných student 0 0 0
Po et p ijatých student 0 0 0
Po et vyslaných akademických pracovník 0 0 0
Po et p ijatých akademických pracovník 0 0 0

Tabulka  . 12 - Zapojení soukromé vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol

Tematický okruh Po et p ijatých
projekt

Poskytnuté fin. prost edky v tis. K

kapitálové žné celkem

A
B
C
E
F
G

Celkem 0 0 0 0

Tabulka . 13 - Zapojení soukromé vysoké školy do program  financovaných z prost edk  ze
Strukturálních fond  EU

Opera ní program (název) Opat ení
(název)

Projekt Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
ástka

(v tis. ) K
žné/kapi-

tálové

Poskytnutá
ástka

(v tis.) K  na
rok 2007

žné/kapi-
tálové

Celkem (za každý opera ní
program)
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