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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.eu

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.
Nejvyšší p edstavitel VŠO:
Rektor
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Zastupující rektorka PhDr. Eva Kada ová
Rektor
Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
Kolegium rektora:
Rektor VŠO
Doc. Ing. Ivo STRAKA, CSc.
Prorektor pro pedagogickou innost
Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc. – do 31.10.2008
Mgr. Pavel NESET, Ph.D. - od 1.11.2008
Prorektor pro v deckovýzkumnou innost
Prof. Ing. Václav KUBIŠTA, CSc.
Prorektor pro zahrani ní vztahy a rozvoj školy
Ing. Jan LAJKA
Prorektorka pro studijní innost
Ing. Lucie PAULOV ÁKOVÁ – do 31.8.2008
Finan ní editel
Ing. Vladimír SÝKORA
Kvestor
Ing. Karel HOUSA
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do 23.4.2008
od 24.4.2008 do 30.9.2008
od 1.10.2008

editel odboru celoživotního vzd lávání
Ing. Petr HOUŠKA – od 1.7.2008

Základní strukturu VŠO tvo í katedry a v deckovýzkumné pracovišt :
Katedry:
- Katedra ekonomie a financí
vedoucí katedry Doc. Dr. Antonín KULHÁNEK, CSc.
- Katedra managementu a marketingu
vedoucí katedry Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc. - do 31.8.2008
Ing. Ji í PELC – od 1.9.2008 do 1.10.2008
Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc. od 1.11.2008
- Katedra cestovního ruchu
vedoucí katedry Ing. Šárka TITTELBACHOVÁ
- Katedra letecké dopravy
vedoucí katedry Ing. Pavel JANK
- Katedra výpo etní techniky
vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc.
- Katedra spole enských v d
vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D.
- Katedra matematiky a statistiky
vedoucí katedry Doc. RNDr. Václav BEZVODA, DrSc.
- Katedra práva
vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D.
- Katedra jazyk
vedoucí katedry PhDr. Mgr. Hana ROMOVÁ
deckovýzkumné odd lení
- prorektor: Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Odd lení celoživotního vzd lávání
editel Ing. Petr Houška – od 1.7.2008
Studijní odd lení
- vedoucí Ing. Jaroslava Housová – do 31.10.2008
Informa ní centrum a knihovna
- vedoucí PhDr. Eva Kupcová
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Orgány VŠO
Akademická rada VŠO:
edseda: Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Rektor VŠO do 23.4.2008
Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
Rektor VŠO od 1.10.2008
lenové:
Ing. Houška Petr
editel odboru celoživotního vzd lávání VŠO
Prof. PhDr. Jakubec Ivan, CSc.
Prod kan pro v du, Filozofická fakulta, UK
Ing. Jehli ková Marie
Prezidentka eské asociace golfové turistiky
Prof. Ing. Jirges Tibor, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Prorektor pro v deckovýzkumnou innost VŠO
Kužel Petr
Prezident Hospodá ské komory R
edseda p edstavenstva HKHMP
Ing. Lajka Jan
Prorektor pro zahrani ní vztahy a rozvoj VŠO
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 Univerzity Karlovy
Doc. Ing. Ploch Jind ich, CSc.
editel LOM Praha, s.p.
Ing. Pruša Ji í
Bývalý jednatel spole nosti Galileo R, SK
Sivek Viliam
edseda Asociace cestovních kancelá í R,
edseda p edstavenstva a generální editel
spole nosti EuroAgentur Hotels&Travel
Ing. Šebková Helena, CSc.
editelka Centra pro studium vysokého školství
Ing. Vondruška Rostislav
Ministr pro místní rozvoj a editel agentury
CzechTourism
Prof. Ing. Žihla Zden k, CSc.
Katedra letecké dopravy VŠO, emeritní profesor
Akademie obrany
Správní rada VŠO:
edseda: PhDr. Eva Kada ová
lenové:
Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
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:
Dr. Bohumil Moutelík
Ing. Renata Novotná
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 se z izuje v souladu se zn ním Statutu VŠO, ást dv , lánek 3,
oddíl (2) c, jako jeden ze samosprávných orgán VŠO.
Složení Studentské rady pro akademický rok 2007/2008:
edseda:
1. místop edseda:
2. místop edseda:
Ostatní lenové:

Filip Miler
Tomáš Fran k
Gabriela Hrubcová
Marek Terzijský
Eva Pechmanová
Jarmila Tru ková
Daniel Šp r
Tomáš Kasal
Žanna Fediv
Pavlína Faturíková
Milan Kindlman

Složení Studentské rady pro akademický rok 2008/2009:
edseda:
1. místop edseda:
2. místop edseda:
Ostatní lenové:

Filip Miler
Bc. Lenka Fidranská
Andrej Chmura
Tereza erná
Gabriela Hrubcová
Michal eho ek
Kristína Jíšová
Tomáš Fran k
Bc. Daniel apek
Michaela Svobodová, DiS.
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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. Správní rada VŠO projednává a schvaluje základní dokumenty VŠO.
Pro ešení koncep ních, pedagogických a provozních otázek VŠO využívá rektor
pravidelná jednání Kolegia rektora, které je tvo eno prorektory, kvestorem a editelem
odboru celoživotního vzd lávání. Kolegium rektora se schází pravideln každý týden a
eší aktuální a operativní otázky spojené s pedagogickou inností a chodem školy.
Jedenkrát za m síc projednává koncep ní úkoly ur ené p edem stanoveným
harmonogramem práce na akademický rok. Usnesení kolegia rektora p edstavují závazná
rozhodnutí, platná pro pedagogický sbor a studenty. Práci kolegia organizuje, ídí a
kontroluje rektor VŠO.
i ízení školy využívá pravomoci vyplývající z vysokoškolského zákona, Statutu
Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. a p ijatých záv
a usnesení kolegia rektora.
ízení pedagogické práce a chodu kateder je v pravomoci prvního zástupce rektora –
prorektora pro pedagogickou a studijní innost, který jako základní nástroj používá
pravidelné porady vedoucích kateder. Na poradách se eší konkrétní otázky spojené
s výukovou inností v pr hu akademického roku (organizace akademického roku,
rozvrh hodin, státní záv re né zkoušky apod.). Konkrétní otázky struktury a obsahu výuky
eší prorektor individuáln s odpovídajícími vedoucími kateder, nebo se ú astní zasedání
jednotlivých kateder. Prorektor pro pedagogickou a studijní innost koordinuje innost
jednotlivých kateder v souladu s dlouhodobým zám rem VŠO. eší také organiza ní a
kontrolní aktivity ve vztahu ke student m a zajiš uje spolu se studijním odd lením
kvalitní a bezproblémový proces prezen ního a 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 událostí spojených s chodem školy.
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.
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Po ty akreditovaných studijních program (tab. 2 a)
VŠO realizuje studium v bakalá ských a navazujícím magisterském studijním programu.
Akreditované studijní programy p ehledn ukazuje tab. 2 a. V bakalá ském studijním
programu jsou realizovány studijní obory Cestovní ruch, Služby letecké dopravy
v cestovním ruchu a Informatika v cestovním ruchu. Na navazujícím magisterském
studijním oboru realizuje VŠO obor Management cestovního ruchu. S výjimkou
Informatiky v cestovním ruchu, která se vyu uje pouze v prezen ní form , všechny další
obory jsou nabízeny v prezen ní i kombinované form studia.

Nabídka studia v cizích jazycích, spole né studijní programy (double degree),
studijní programy SVŠ akreditované v cizím jazyce (tab. . 2 b)
V sou asné dob VŠO nenabízí kompletní studium akreditované v cizím jazyce, ale pouze
skupiny p edm v rámci mezinárodních studentských vým n.

Akreditované studijní programy spole

uskute ované SVŠ a VOŠ (tab. 2 c)

V souladu s doporu ením MŠMT z listopadu 2005 VŠO v Praze, o.p.s. nabízí pro
absolventy VOŠ, kte í byli p ijati ke studiu bakalá ského studijního programu odlišné
podmínky pro spln ní studijních povinností. Studijní plán zohled uje absolvování vyšší
odborné školy a ke studiu za azuje p edm ty profilující studijní obor Cestovní ruch a
Služby letecké dopravy v cestovním ruchu.
Studium je asov upraveno ve dvou variantách. První varianta je ur ena pro studenty
v kombinované form studia v délce 3 semestr (90 vyu ovacích hodin za semestr).
Druhá varianta je realizována prezen ní formou studia a délka studia je 2 semestry.
Odbornou praxi student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil t chto
student i požadavky na ukon ení studia jsou shodné se studenty ádného studia.

ehled po tu ú astník kurz celoživotního vzd lávání na SVŠ (tab. 2 e)
Jedná se o kurzy jazyka chorvatského, ínského a eského pro cizince, zam ené na
pot eby cestovního ruchu.
Ostatní kurzy (v rámci v dy, nauky o kultu e a um ní): Týká se kurz pro pr vodce
cestovního ruchu, zakon ené zkouškou.

Zájem o studium na SVŠ (tab. . 3)
Zájem o studium na VŠO proti roku 2007 vzrostl na 1640 podaných p ihlášek. VŠO
ijala do studijních program 1348 student , z toho 1254 student se zapsalo do studia.
Po et podaných p ihlášek vzrostl proti roku 2007 o 3,3 % a po et zapsaných student
vzrostl o 9,7 %. VŠO v Praze nadále usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých
studijních oborech. Pravideln po ádá Dny otev ených dve í a reklamou v médiích
informuje o p ednostech studia na VŠO. V roce 2008 tak op t zaznamenala VŠO vysoký
zájem uchaze o studium. Zájmem o studium se tak VŠO adí mezi nejv tší vysoké
školy obdobného zam ení. Je z ejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné
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studijní programy jak v bakalá ském tak v navazujícím magisterském studijním programu,
které lákají zájemce o studium. Udržet vysoký po et zájemc o studium bude náro nou
výzvou v p íštím období. Proto se VŠO bude snažit na jedné stran o zvýšení kvality
pedagogické innosti a na druhé stran rozší it nabídku o další atraktivní studijní obory.
Cílem VŠO je udržet si pop ední místo v oblasti nabízených studijních obor a udržet si
tak nadále trend vysokého po tu zájemc o studium. Dynamický nár st zájemc o
studium v posledních dvou letech nasv uje, že VŠO si vydobyla významné místo na
trhu vysokoškolského vzd lání v R. Konkuren ní výhodou VŠO se ukazují zajímavé a
progresivní studijní obory, které umož ují bezproblémov získat práci v oblasti
cestovního ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví.

Studenti v akreditovaných studijních programech (tab. . 4)
VŠO v Praze zabezpe uje studium pro 2351 student . Proti roku 2007 vzrostl po et
student o 35 %. Z celkového po tu student studuje v navazujícím magisterském
studijním programu 19, 3 % a v bakalá ském studijním programu 80,7 % student .
V kombinované form studuje 32 % student . Pokra uje také trend zvýšeného zájmu o
studium v kombinované form , která umož uje získat a doplnit si vzd lání zejména
student m, kte í pracují. Cílem VŠO je ješt více zvýšit podíl této formy studia na
celkovém po tu student .

Po et student VŠ O
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Absolventi SVŠ (tab. . 5), spolupráce SVŠ s jejími absolventy
V roce 2008 úsp šn absolvovalo 494 student . V bakalá ském studijním programu
absolvovalo 409 student (v prezen ní i kombinované form studia) a na navazujícím
magisterském studijním programu absolvovalo 85 student . Jak ukazují výsledky anket
mezi absolventy školy, p evážná v tšina absolvent nemá problémy s uplatn ním na trhu
práce. Bezproblémovost uplatn ní na trhu práce sv í o kvalit realizovaných studijních
obor na VŠO, které studenty p ipravují pro plynulé zapojení do praxe. V tšina student
bakalá ského studia pokra uje ve studiu navazujícího magisterského studijního programu
na VŠO.
Po et absolvent VŠO
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Neúsp šní studenti na vysoké škole (tab. . 6), opat ení vedoucí ke snižování studijní
neúsp šnosti
Studium v pr hu roku ukon ilo 137 student , nej ast ji z finan ních nebo pracovních i
osobních d vod . Proti roku 2007 vzrostl po et neúsp šných student o 70 %. Nár st
neúsp šnosti je však d ležité vnímat v kontextu nár stu po tu student . Neúsp šnost byla
v roce 2008 5,8 % (v roce 2007 4,7 %). V kontextu celkového po tu student , tak
neúsp šní studenti nep edstavují závažný problém, nicmén se VŠO snaží snížit studijní
neúsp šnost prost ednictvím r zných nástroj . S d razem na individuálnost a flexibilní
ešení. Systematicky analyzujeme p iny neúsp šnosti ve snaze p edcházet tomuto
negativnímu jevu.
VŠO vytvá í p edpoklady pro eliminaci po tu neúsp šných student . Studijní neúsp šnost
je eliminována možností využití konzulta ních hodin, individuálním p ístupem ke
student m, kte í zvažují ukon ení studia (nap . formou rozložení školného na splátky).
VŠO v Praze také nabízí individuální studijní plán, který snižuje d vody pro zanechání
studia na VŠO. Studijní a zkušební ád VŠO a sou asn kreditní systém, který je užíván
na VŠO umož uje student m, kte í mají problém s pln ním studijních povinností rozložit
zát ž studia do delšího období, p ípadn posunout n které obtížn jší zkoušky a zápo ty do
dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné mí e dodrželi
standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální p ístup ke student m, kte í mají
problém se studiem je nejlepší cestou jak p edcházet neúsp šnosti student .
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Využívání kreditového systému, v etn získávání Diploma Suplement Label
Studium na VŠO je realizováno prost ednictvím kreditového systému. V souladu
s kreditovým systémem a ECTS má každý p edm t podle studijního plánu ur itý po et
kredit . Rozsah kredit je determinován náro nosti jednotlivých p edm , resp.
hodinovou zát ží studenta (v etn domácí p ípravy a zpracování studijních prací).
Kreditový systém VŠO tak zahrnuje po ty kredit odpovídající normám EU pro za azení
do bakalá ských a navazujících magisterských studijních programech (ECTS). 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.

Kvalifika ní a v ková struktura akademických pracovník (tab. . 7 b, c)
Na VŠO jsou zatím profeso i v kategorii nad 60 let. VŠO zajiš uje podmínky pro další
vzd lávání, habilitace a získání titulu Ph.D. VŠO se rovn ž snaží získat kvalifikované
pedagogy v produktivním v ku s titulem doc. nebo Ph.D. do stalého pracovního pom ru.
V tomto trendu bude VŠO nadále pokra ovat.

Rozvoj výzkumné, vývojové, um lecké a další tv
mezi inností vzd lávací a touto inností (tab. . 8)

í innosti SVŠ a posílení vazby

Výzkumná, vývojová a další tv í innost se na Vysoké škole obchodní v Praze skládá ze
širokého spektra inností, do kterého jsou zapojeni u itelé, nepedagogi tí pracovníci i
management školy.
Výzkumné projekty
V první polovin roku pracovníci odd lení v dy a výzkumu administrativn dokon ovali
velmi úsp šný projekt JPD3 „Zvyšování odborné kvalifikace pracovník cestovního ruchu
v hl. m. Praze“ financovaný Magistrátem hl. m. Prahy spole
s Evropským sociálním
fondem a vládou R.
V roce 2008 byl již druhým rokem ešen t íletý projekt Grantové agentury eské
republiky . 409/07/P463 na téma „Limity a možnosti cestovního ruchu v mezivále ném
eskoslovensku“, jehož hlavním ešitelem je vedoucí katedry spole enských v d a práva
PhDr. a JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Škola se ú astnila dvou výb rových ízení na výzkumné projekty na Ministerstvu pro
místní rozvoj a na Magistrátu hl. m. Prahy. Pro MMR se jednalo o ú ast na projektu
„Odborná školení a vzd lávání pracovník územní ve ejné správy pro oblast cestovního
ruchu“, od Magistrátu hl. m. Prahy šlo o velký projekt „Vzd lávání, v da a výzkum na
Vysoké škole obchodní“. Žádosti nebyly kladn vy ízeny.
Pracovníci odd lení v dy a výzkumu již b hem druhého pololetí p ipravovali projekty na
období let 2009 – 2015.
Na projekty, které vyhlašuje Magistrát hlavního m sta Prahy se p íprava zam ila v rámci
opera ního programu Praha adaptabilita (OPPA) na dv oblasti, a to na prioritní osu 1
“Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“ s projektem na vzd lávání pro udržitelný rozvoj
v letectví. Tento projekt se p ipravuje p edb žn na dva a p l až t i roky a p i realizaci se
po ítá se spoluprací s Vyšší odbornou školou a St ední pr myslovou školou dopravní
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v Praze a s firmou NAV Flight Services, s.r.o. Druhá oblast, na kterou se škola zam ila,
je v rámci prioritní osy 3 „Modernizace po áte ního vzd lávání“, kde škola p ipravuje
edložit opravený projekt, který se v první výzv dostal do posledního kola hodnocení,
ale pro velký p evis nabídek v tomto kole neusp l.
Dále se Vysoká škola obchodní p ihlásila do plošného šet ení (screeningu) Ministerstva
kultury, které se stalo gestorem mezirezortního aplikovaného výzkumu a vývoje národní a
kulturní identity. Tento výzkum bude zajiš ovat praktické využití poznatk základního
výzkumu z oblasti spole enských v d pro výzkum a vývoj nových výrobk , postupu nebo
služeb, který je zam en na mezioborový p ístup a na spolupráci výzkumných organizaci
se školami a podniky. Na základ provedeného šet ení p ipraví Ministerstvo kultury
Výzkumný program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta
2011 – 2015, který bude realizovaný podporou výzkumných projekt vybraných ve
ve ejné sout ži.
Pro Ministerstvo vnitra p ipravila Vysoká škola obchodní návrh projektu pro aplikovaný
výzkum „Analýza ú innosti moderních metod identifikace osob a detekce nebezpe ného
zboží v letecké doprav “. Cílem projektu je zkvalitn ní prevence a ochrany proti hrozbám
ohrožujícím bezpe nost civilní letecké dopravy. Podle p edb žné domluvy by na projektu
spolupracovaly organizace inné v letecké doprav - eské aerolinie, Lufthansa, Letišt
Praha a Letišt Brno.
Konference
Katedra spole enských v d Vysoké školy obchodní uspo ádala mezinárodní konferenci na
téma „Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podn tné spojení“. Na konferenci bylo
edneseno 28 p ísp vk , které budou odborné ve ejnosti p edloženy ve form sborníku.
Velký význam m la pro VŠO ú ast na mezinárodní konferenci NECSTouR v Marseille,
kde zástupci školy prof. Kubišta a Ing. Houška podepsali protokol „Sm ování k evropské
síti pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch“, ímž škola projevila zájem stát se
idruženým lenem nov vznikající celoevropské neziskové organizace v rámci „Sít
evropských region pro udržitelná a konkurenceschopný cestovní ruch“. Vysoká škola
obchodní se tím stala i spoluzakladatelem této nov vznikající významné organizace.
Pracovníci školy se ú astnili v tšinou s aktivním p ísp vkem desítek konferencí (bylo
zaznamenáno 49 ú astí). Vedoucí katedry letecké dopravy Ing. Jank se nap íklad
zú astnil Sv tové konference SITA k otázkám informa ních technologií v letecké doprav
v Bruselu, t i lenové vedení školy vystupovali na zasedání UNWTO v Praze, rektor a dva
prorekto i aktivn p sobili na mezinárodní konferenci Management 2008, In Times of
Global Change and Uncertainty, Prešovská Univerzita v Prešove.Aktivní byla i ú ast na
konferenci AEA k aktuálním otázkám civilního letectví ( SA, MD R, AEA). Prorektor
pro rozvoj školy se ú astnil p íprav a samotných oslav 90. výro í s. letectva . P i té
íležitosti mu bylo p edáno ocen ní p edsedy PSP Parlamentu R.
VŠO se také prost ednictvím lenství v asociacích zú astnila st žejních veletrh a výstav
cestovního ruchuGO, Regiontour, Holiday World, MADI, Bohatá byla i innost
publika ní a vystoupení v rozhlase i televizi k témat m spojeným s výukovými
programy VŠO, tj. cestovní ruch a služby letecké dopravy v cestovním ruchu.
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Expertní innost
Rektor doc. Ivo Straka je lenem oborové rady a vedoucí doktorských prací na
Ekonomicko-správní fakult Masarykovy Univerzity v Brn . Dále je lenem podoborové
rady GA R.
Prorektor prof. Václav Kubišta je lenem v deckých rad Fakulty mezinárodních vztah
VŠE a Fakulty managementu v Jind ichov Hradci VŠE. Dále je lenem eské
spole nosti ekonomické, Centra pro ekonomiku a politiku, lenem redak ní rady asopisu
pro spole enské v dy a management Scientia et Societa.
Prorektor Ing. Jan Lajka se ú astní expertní innosti pro tvorb technických norem
v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN), v Projektovém výboru pro
normalizaci CEN/PC 384 „Airport and aviation security services“, dále je lenem expertní
ásti Podvýboru pro v du, výzkum, letectví a kosmonautiku, hospodá ského výboru
Poslanecké sn movny Parlamentu R a lenem pracovní skupiny k mezinárodní
spolupráci vysokých škol MŠMT. Dále je hodnotitelem projekt Evropské unie na
Ministerstvu dopravy R. Ú astnil se také na p íprav nám
pro Dopravní politiku R
do roku 2013. MD R, Nám na innost OCL MD R v oblasti letectví v dob eského
edsednictví EU a formulování novely zákona . 49/1997 Sb.ze dne 6. b ezna 1997 o
civilním letectví a o zm
a dopln ní zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , ve zn ní pozd jších
edpis , ve zn ní z. . 189/1999 Sb., z. . 146/2000 Sb., z. . 258/2002 Sb., z. . 309/2002
Sb. 2008 – 2009
Doc. Alexander Fazik je lenem Masarykovy eské spole nosti sociologické a p edseda
sekce sociologie integrálního zkoumání lov ka M SS p i Akademii v d R.
Ing. Petr Houška v pracovní skupin Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC
228/WG4 „Golf Services“, ISO/TC 228/WG3 „Tourist information and reception services
at Tourist Information Offices“. Dále je lenem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví,
turismus Národního ústavu odborného vzd lávání, lenem rozkladové komise ministra
školství, mládeže a t lovýchovy proti rozhodnutím MŠMT podle § 108 zák. . 435/2004
Sb., o zam stnanosti a vyhl. . 524/2004 Sb., o akreditaci za ízení k provád ní
rekvalifikace uchaze
o zam stnání, lenem stálé pracovní skupiny pro ekonomii
Akredita ní komise MŠMT pro VŠ, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a
cestovního ruchu, lenem oborové klasifika ní komise pro hodnocení a za azování
ubytovacích za ízení do p íslušné kategorie a t ídy, lenem vzd lávací sekce Asociace
hotel a restaurací R, expertem eského normaliza ního institutu za R 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“,
a lenem dozor í rady eské centrály cestovního ruchu (Czech tourism).
Ing. Monika Palatková, PhD. je již od roku 1998 lenem prestižní mezinárodní organizace
AIEST (Association Internationale d´Experts Scientifique du Tourisme). Tato výb rová
organizace odborník z oblasti cestovního ruchu se sídlem v St. Gallen ve Švýcarsku se
zam uje na podporu výzkumných a vzd lávacích aktivit v mezinárodním cestovním
ruchu.
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Publika ní innost
V publika ní innosti jsou pracovníci VŠO velmi aktivní,
v roce 2008 byly autory nebo spoluautory deseti monografií,
mnoha desítek lánk v asopisech nebo sbornících i
íru kách.
Z rozsáhlé publika ní innosti pedagog Vysoké školy
obchodní, do které se zapojili pracovníci všech kateder, je
eba vyzvednout monografii len katedry spole enských
d „Podnikání v automobilové doprav v eských zemích
v první polovin 20. století“, která se p ipravuje k vydání na
Karlov univerzit v prestižním vydavatelství Karolinum.
Dále monografii pracovník katedry letecké dopravy
„Provozování leteckých podnik a letiš “ a periodicky
inovovanou uživatelskou p íru ku „Microsoft Office“
z katedry výpo etní techniky. Z katedry cestovního ruchu
vzešla monografie „Geografie cestovního ruchu – Evropa“, publikovaná ve vydavatelství
Aleš en k, s.r.o.
asopis
V roce 2008 vydala VŠO již pátý ro ník školního asopisu „Cestování v era a dnes“.
asopis od tohoto ro níku vychází v nové podob , zm nil se na graficky moderní
periodikum v barevné podob s fotodokumentací a s množstvím nových rubrik, který
informuje nejenom o hlavních událostech v cestovním ruchu, ale i o život ve škole,
vtahuje do publika ní innosti vedle pedagog i studenty školy. První ohlasy na nový styl
vydávání asopisu jsou velmi pozitivní. V anket mezi studenty byl obsah a grafické
zpracování asopisu ocen n stupn m 1 - 2
Redak ní rada asopisu, která na jeho úrove dohlíží, se skládá z renomovaných
pracovník z oblasti cestovního ruchu, od vysokoškolských pedagog po vedoucí
pracovníky ministerstva pro místní rozvoj, kam problematika cestovního ruchu p ísluší a
po editele asociací cestovního ruchu a cestovních kancelá í. Kolem asopisu se vytvo il
tým zahrani ních spolupracovník z partnerských univerzit z Evropy a Japonska, kte í do
asopisu p ispívají.

Infrastruktura SVŠ (materiální, technické a informa ní zajišt ní), dostupnost
informa ních zdroj a rozvoj informa ní infrastruktury (tab. . 9)
V roce 2008 využívala škola dlouhodob pronajaté prostory spole ností Office Star Four,
spol. s r.o. ze skupiny Petra Kellnera ve ty ech podlažích citliv zrekonstruované secesní
budovy ve Spálené ulici 14, na Starém M st (u ebny, studijní místnosti, katedry,
rektorát).
Velké oblib student se t ší informa ní centrum s knihovnou ve Vladislavov ulici 17,
otev ené p ed rokem. Výp ní služba zde pracuje v knihovnickém systému Clavius
s využitím modul Vkládání dat – Katalogizace, Katalog, Výp ky a Rezervace. V druhé
polovin roku 2008 se razantn zvýšil po et svazk . Dále se zvýšil i po et
zaregistrovaných uživatel , p edevším z ad student VŠO, zkvalitnil se i komfort p i
vyhledávání v databázích knihovny, a to díky zprovozn ní on-line p ístupu, v etn
možnosti rezervace publikací. Tato možnost je studenty, zejména kombinovaného, ale i
denního studia hojn využívána. Od nasazení www katalogu (b ezen 2008) bylo u in no
es 20 tisíc dotaz . Díky zcela novému vybavení a prostorovým (v tším) možnostem se
zvýšil po et míst jak ve studovn , tak v po íta ovém sále, a to celkem na 57.
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Studenti využívají kopírovací a tiskové služby v po íta ovém sále. Knihovna též zajiš uje
prodej u ebních skript a u ebnic.
V zá í zahájil provoz studentský klub v budov Spálená 14, místo neformálních setkání
student i u itel . Teplé i studené nápoje jsou nabízeny za p ijatelné ceny, konzumace
z vlastních zásob je tolerována, klub poskytuje i lehké ob erstvení. Pro studenty je
otev en v pracovní dny od 8.00 do 20.00. V budoucnu se po ítá s výrazn jším využitím
klubu pro akce školy.
Zájem o studium na VŠO v Praze zna
vzrostl a s ním i po et student . Stávající
prostory ve Spálené 14 bylo t eba rozší it. Když eská pojiš ovna, a.s. uvolnila sousední
budovu ve Spálené ulici . 16, naskytla se možnost p irozeného rozší ení prostor školy.
Byla uzav ena dlouhodobá smlouva o nájmu další budovy ve Spálené . 16. V sou asné
dob probíhají stavební úpravy tak, aby se sem mohly v ervnu 2009 p est hovat katedry,
dosud umíst né v budov Spálená 14, a vše bylo v as p ipraveno pro výuku v novém
akademickém roce 2009/10. S nájmem nové budovy se zlepší podmínky pro studium i
práci. K dispozici budou krom pracoviš kateder moderní u ebny, zasedací místnost
využitelná pro formální i neformální setkání, nov budou z ízeny i dv kompletn
vybavené u ebny výpo etní techniky, které pln nahradí detašované pracovišt v Masné
ulici.
Kapacita ve Spálené ulici 14 neposta ovala pot ebám výuky, bylo nutno ji operativn
navýšit. To bylo d vodem pro uzav ení krátkodobých smluv o nájmu u eben
v Kongresovém centru a na Pankráci. Byla vybrána Praha 4, lokalita s výbornou
dostupností MHD. Výuka zde probíhala ješt do konce zimního semestru 2008/2009.
VŠO poskytuje student m i velmi dobré technické podmínky pro studium. K dispozici je
zde 60 po íta s LCD monitory, z toho 24 ve studovn , 4 na chodbách, ostatní na
katedrách a dalších pracovištích.
Pro výuku je k dispozici 7 dataprojektor , 7 notebook a 7 zp tných projektor . Pro
studenty byla rozší ena místní bezdrátová sí WIFI, dostupná zdarma z knihovny i ze
studentského klubu.

3. Kvalita a kultura akademického života
Znevýhodn né skupiny uchaze /student na vysokých škol
Na VŠO studuje jedna postižená studentka trvale využívající vozí ek. Zdravotn postižení
mají ve škole bezbariérový p ístup do p evážné v tšiny míst, kde probíhá výuka. Škola má
i speciální toalety pro vozí ká e. Pro handicapované studenty jsou p ipraveny individuální
plány akceptující míru jejich handicapu a optimalizující jejich studijní programy.

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.
Velmi úzkou spolupráci má škola s Odborem civilního letectví MD R, s Ú adem
civilního letectví R, s Ministerstvem pro místní rozvoj, ízením letového provozu R,
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Letišt m Praha, Letišt m Brno a Letišt m Pardubice, jakož i s nejvýznamn jšími
leteckými spole nostmi v R. Tato spolupráce škole dává mimo jiné možnosti odborných
exkurzí student do míst, která mnohdy nejsou ve ejn p ístupná, kvalifikované lektory,
prakticky orientovaná témata bakalá ských a diplomových prací a asto i nabídku
pracovních míst.V neposlední ad získává škola nejaktuáln jší 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. Do výuky
zveme i leny PSP, Senátory a leny Evropského parlamentu, kte í seznamují studenty
s odbornou inností t chto orgán .
Škola je ádným nebo p idruženým lenem asociací a profesních sdružení, které mají
souvislost s p ednášenými studijními obory a napomáhají v ší ení odborných informací,
zajiš ování odborných praxí a pracovních míst pro absolventy. Je lenem Asociace
cestovních kancelá í R, Asociace pr vodc R, Asociace leteckých provozovatel R,
Asociace hotel a restaurací R, Hospodá ské komory a HK hl. m sta Prahy. Velmi
významné je pro VŠO lenství v expertní ásti Podvýboru pro v du, výzkum, letectví a
kosmonautiku, Hospodá ského výboru Poslanecké sn movny Parlamentu R, kde po ádá
pravidelná jednání k otázkám leteckého školství v eské republice.

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. Rychlému ob erstvení student i zam stnanc školy slouží n kolik
nápojových a stravovacích automat umíst ných na chodbách všech pater školy a v
informa ním centru. Jednoduchá jídla a nápoje jsou k dispozici i v nov z ízeném
studentském klubu.
Vlastní ubytování na kolejích VŠO neposkytuje. K zajišt ní ubytování student poskytuje
doporu ení na ubytovací agenturu a umož uje zve ej ovat inzerci s nabídkou ubytování
na informa ní nást nce v budov školy a na Intranetu. Dále existuje dohoda se správou
kolejí a menz VUT o možnosti poslucha
VŠO žádat o ubytování na kolejích
spravovaných VUT.
Ke kvalit akademického života pat í i studentské aktivity ve volném ase, které upev ují
vztahy mezi studenty a spoluvytvá ejí i dobré jméno školy.Proto byl z ízen i studentský
klub. Podporu mají nap íklad seznamovací ve írky pro nové studenty, výlety parníkem,
plesy, sout ž o nejlepšího zp váka VŠO, sportovní aktivity a další. Pravideln se studenti
VŠO zapojují do sout ží o nejlepší bakalá ské a diplomové práce vyhlašované v rámci R
a vždy se umis ují mezi nejlepšími.
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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 a její studijní obory zna ný zájem,
zabýváme se p ípravou alespo jednoho studijního oboru, který by byl veden v anglickém
jazyce.
Velký význam m la pro VŠO ú ast na mezinárodní konferenci NECSTouR v Marseille,
kde zástupci školy prof. Kubišta a Ing. Houška podepsali protokol „Sm ování k evropské
síti pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch“, ímž škola projevila zájem stát se
idruženým lenem nov vznikající celoevropské neziskové organizace v rámci „Sít
evropských region pro udržitelná a konkurenceschopný cestovní ruch“. Vysoká škola
obchodní se tím stala i spoluzakladatelem této nov vznikající významné organizace a
zárove len její „Academic Group“.

Zapojení SVŠ do mezinárodních vzd lávacích program
vývoje

a program

výzkumu a

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 (Kielce, Wroclaw), Francii
(Rouen). Spolupráce byla rozvíjena i s Collegiem Carolinem v Mnichov a také
s universitou na Hokaidu v Japonsku. Výsledkem této spolupráce je mezinárodní studie o
jinách cestovního ruchu ve st ední Evrop v 19.-21. století vydaná v roce 2007 a
navazující odborné lánky ve školním asopise. 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 50ti lenná skupina student a
akademických funkcioná z B loruského ekonomického institutu, která se seznámila se
studijními podmínkami na VŠO a systémem vysokoškolského vzd lávání v R.

Mobilita student a akademických pracovník (ob ma sm ry) (tab. . 11 a, b, c, )
V roce 2008 vycestovalo na zahrani ní studijní pobyt v rámci programu Erasmus 12
student , z toho 1 student do Belgie, 3 studenti do SRN, 4 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 vycestoval celkem 6 u itel z VŠO, z toho 1 do Belgie, 1 do SRN, 1 na
Slovensko, 1 do Polska a 2 do Špan lska.
Ze zahrani í p icestoval jeden u itel z Rakouska na týdenní pobyt v rámci mobilit
akademických pracovník .
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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. 74100L, 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
- Rakousko – FH Krems
- Slovensko – Prešovská univerzita v Prešove, Konštantínova 16, 080 01 Prešov
- Polsko – Kielce – WYZSZA SZKOLA EKONOMII I PRAVA, ul. Jagiello ska 109A,
25-734 Kielce
- Polsko – Pozna

Nabídka studia v cizích jazycích, spole né studijní programy
Studium v cizích jazycích v roce 2008 VŠO nerealizovala. Spole né studijní programy
s jinými vysokými školami zatím nebyly uskute ovány.

5. Zajiš ování kvality inností realizovaných na vysokých školách
Vnit ní systém hodnocení
Systém je založen na sb ru dat v rámci anketních šet ení u stávajících student a
absolvent . Pravidelné ankety se provád jí p i zápisu student do prvního ro níku a další
s absolventy bakalá ského a navazujícího magisterského studia školy. Dalším zdrojem je
hodnocení pedagog a lektor . Periodicita je semestrální s možností šet ení aktuáln p i
zjišt ní problém . K hodnocení je používána elektronická platforma. Hodnocení
zjišt ných záv
se odehrává v rámci ídící struktury po ínaje vedoucím katedry p es
prorektory a kolegium rektora až po Správní radu. Výsledky jsou publikovány na
webových stránkách a užívají se jednak pro ízení školy a jednak pro informování vn i
dovnit školy.
V dotazníkovém šet ení, které škola provedla mezi 102 absolventy v roce 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 .(pozn. práce na založení klubu absolvent již za aly) Celkem 83,3 % souhlasí
se zasíláním pozvánek na akce po ádané VŠO v Praze, o.p.s. 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. Podobné výsledky
získáváme i v navazující anket , která prob hla v dob zpracování výro ní zprávy na ja e
2009 ale všechny odpov di ješt nebyly doru eny. P edb žné výsledky však nap íklad
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íkají, že 72,2 % respondent je vysoce spokojeno s úrovní výuky. 88,9 % student
ivedl na VŠO zájem o nabízené obory.
K vnit nímu hodnocení pat í také pravidelné diskuse len vedení školy se leny
Studentské rady, kte í ventilují názory student na n které vzniklé situace, které je t eba
ešit.

Vn jší hodnocení, v etn mezinárodního hodnocení
Vn jší hodnocení se užívá v sou innosti s partnerskými institucemi a již akademickými
tak i profesními. Výrazný je podíl hodnotitel ze skupiny zahrani ních partner . Další
významnou hodnotící strukturou je Akademická rada VŠO složená z významných
osobností akademické a odborné praxe. V neposlední ad VŠO podstupuje hodnocení ze
strany MŠMT a akredita ní komise.

6. Rozvoj vysoké školy
Úsek celoživotního vzd lávání
Po nástupu ing. Petra Houšky do funkce editele odboru CŽV se prohloubila spolupráce
s praxí, resp. profesními sdruženími p sobícími v cestovním ruchu. Výsledkem této
spolupráce není pouze formální lenství VŠO v t chto asociacích (Asociace cestovních
kancelá í R, Asociaci pr vodc
R, Asociaci hotel a restaurací R, atd.), ale
edevším konkrétní spolupráce s praxí v oblasti vzd lávání v cestovním ruchu.
Výsledkem této spolupráce byla tvorba kurz CŽV – pro odborné pracovníky – specialisty
turistických informa ních center, cestovních kancelá í a agentur a dále kurzu eského
znakového jazyka pro pracovníky p sobící v cestovním ruchu. Tento jedine ný kurz byl
ipraven ve spolupráci s Asociací pr vodc
R, Asociací organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich p átel, Svazem neslyšících a nedoslýchavých v R. Speciální
oblastí innosti odboru CŽV byla spolupráce na rozvoji projektu díl ích kvalifikací (dle
zák. . 179/2006 Sb. o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání a zm
kterých zákon ) pro oblast služeb cestovního ruchu. A to jak v rámci podílu na innosti
specializované odborné oborové skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismu Národního
ústavu odborného vzd lávání, tak i v p ímém podílu na jejich tvorb . Jednalo se nap íklad
o díl í kvalifikaci pro innost pr vodce v oblasti cestovního ruchu. Tato spolupráce
s praxí pokra uje i v rámci tvorby nového bakalá ského studijního oboru „pr vodcovská
innost v cestovním ruchu“, který zpracovává odbor CŽV ve spolupráci s Asociaci
pr vodc R a který je v sou asné dob p ipraven k akreditaci. Byla rozvíjena spolupráce
s MŠMT mj. i tím, že se VŠO stala oficiálním p ipomínkovým místem v rámci
schvalovacího procesu zásadního dokumentu pro oblast dalšího vzd lávání
„Implementa ního plánu Strategie celoživotního u ení R“. V rámci této spolupráce se
astnil editel odboru ing. Houška i innosti rozkladové komise ministra školství,
mládeže a t lovýchovy proti rozhodnutím MŠMT podle § 108 zák. . 435/2004 Sb., o
zam stnanosti a vyhl. . 524/2004 Sb., o akreditaci za ízení k provád ní rekvalifikace
uchaze o zam stnání a dále též práce v rámci stálé pracovní skupiny pro ekonomii
Akredita ní komise MŠMT pro VŠ. Významná je též spolupráce s Asociací hotel a
restaurací R (AHR), kde se VŠO ú astní na innosti její vzd lávací sekce, a tím se stala i
spolupo adatelem a ú astníkem Konference AHR R o vzd lávání v cestovním ruchu.
Samostatnou expertní inností ing. Houšky na mezinárodní úrovni je pak ú ast
v aktivitách Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Evropského výboru pro
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normalizaci (CEN), kde se p ímo podílí na tvorb mezinárodních norem pro oblast služeb
cestovního ruchu, v etn norem kvalifika ních nap . SN EN 15 565 „Služby cestovního
ruchu – požadavky na zajišt ní odborného vzd lávání a kvalifika ních program pro
turistické pr vodce“.

Zapojení do program financovaných ze Strukturálních fond EU (tab. . 12)
VŠO v Praze, o.p.s. 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
edstavitel , tak i zahrani ních. Velice pozitivní bylo hodnocení ze strany padesáti lenné
skupiny student B loruské státní univerzity, kte í spolu s akademickými funkcioná i
navštívili naši školu. Vysoce nás hodnotí i vedoucí p edstavitelé partnerských škol z celé
Evropy ale i Tohoko University v Japonsku, jejíž profesorka je lenkou redak ní rady
našeho školního asopisu.
i hodnocení všichni jmenovaní oce ují rozvoj školy nejenom co do po tu student a
absolvent , ale též vytvá ení výborných podmínek pro studium.
V roce 2008 bylo dobudováno informa ní centrum s knihovnou a studovnou, vybavenou
nejmodern jší technikou. Studenti mají k dispozici n kolik desítek moderních po íta ,
které jsou umíst ny nejenom ve studovn , ale i v zákoutích chodeb v hlavní budov .
Veškeré po íta e jsou p ipojeny na Internet. Stejn tak mohou studenti využívat své
laptopy díky bezplatnému p ipojení prost ednictvím WiFi.v celé budov a dokonce i
v novém studentském klubu, který byl v roce 2008 otev en v p vodní kavárn La Pause
v p ízemí školy, kde mohou studenti rovn ž pracovat na svých po íta ích.
Vzhledem k významnému nár stu po tu student , zapo aly práce na dalším rozši ování
prostor školy jak v hlavní budov ve Spálené ulici, tak využitím pronajatých
ednáškových aul mimo budovu. Škola zkvalit uje výuku dosavadních studijních obor
a zárove p ipravuje k akreditaci nové studijní programy a obory.
Zvýšila se i publika ní innost len kateder. Ve školní edici skript se objevily další díly
ebních text pro studenty letecké dopravy , dokon en byl i u ební text geografie R a
chystají se další publikace. V uplynulém roce ne erpala škola žádné prost edky ze
Strukturálních fond EU.
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7. Záv r
Na základ periodicky provád né SWOT analýzy se jeví VŠO v Praze jako dynamicky se
rozvíjející soukromá vysoká škola s aspirací být univerzální ekonomickou školou se
zam ením na ekonomiku podniku s d razem na oblasti cestovního ruchu a služeb letecké
dopravy.
Jako silná stránka se jeví stabilizovaný pedagogický sbor a kvalitní materiální (zejména
prostorové) zabezpe ení. Další silnou stránkou je individuální p ístup k poslucha m a
uchaze m o studium a flexibilní ídící struktura. V neposlední ad pak rozsáhlá
mezinárodní spolupráce a excelentní spolupráce s praxí.
Jako slabá stránka se jeví v ková struktura pedagog docent a profesor , kterou VŠO eší
ípravou dalších mladých lektor , pracovník VŠO.
Dalším je p etrvávající za azení studijního programu mezi programy humanitní nikoli mezi
ekonomické.
Výzvou pro VŠO je dopln ní její struktury na komplexní ekonomickou školu p i sou asném
výrazném posílení výzkumných a publika ních aktivit.
Je možné konstatovat, že VŠO v roce 2008 naplnila své cíle z Dlouhodobého zám ru rozvoje
a spl uje ve vybraných oborech veškerá kritéria adící ji mezi špi ku v daném oboru. Pro
další období je zapot ebí rozší it moderní elektronickou platformu výuky jako nezbytnou
podmínku pro rozší ení podílu studia v kombinované form a dopln ní akademického sboru o
pracovníky s v tší asovou perspektivou.
V dalším období se do kvality VŠO nepochybn promítne nár st podílu poslucha
v magisterském studijním programu a také skute nost, že dostate ný po et poslucha
umožní efektivní realizaci studijních program v cizím jazyce, což VŠO p i stávajícím
stabilním po tu pedagog a podmínek VŠO m že zabezpe it.
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Tabulková ást
Úvod
Tabulka 1
Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci eských vysokých škol ( KR, RVŠ),
v mezinárodních a profesních organizacích
Organizace
eská konference rektor
Rada vysokých škol
Podvýbor pro v du,výzkum, letectví a
kosmonautiku Hospodá ského výboru PSP
Asociace cestovních kancelá í R
Asociace pr vodc R
Asociace leteckých provozovatel R
Hospodá ská komora
Hospodá ská komora hl.m.Prahy

Stát
R
R
R
R
R
R
R
R

Status
len pléna KR
len p edsednictva a Sn mu RVŠ
Stálý len expertní skupiny
len asociace
len asociace
len asociace
len komory
len komory

Kvalita a excelence akademických inností
Tabulka 2 a
ehled akreditovaných studijních program soukromé vysoké školy

P

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

1*

1*

0

0

1*

1*

0

1*

1

1

0

0

1

1

0

1

Skupiny akreditovaných
studijních program
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
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

bak.

Celkem
dokt.

stud.prog

* Zam ení studijních obor spíše pat í do studijního programu Ekonomie
Pozn.: P – prezen ní forma, K – kombinovaná forma (pop . i distan ní forma - D), tento údaj uve te za lomítko
u kombinované formy.
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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 c, 2 d, 3, 4, 5, a 6.

Tabulka . 2 b
ehled studijních program soukromé vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce

Skupiny akreditovaných
studijních program

bak.
P

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

dokt.

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
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

Celkem
stud.prog.

0

Tabulka . 2 c
Akreditované studijní programy spole
Vyšší odborná škola

uskute ované SVŠ a VOŠ

Soukromá vysoká škola
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Studijní program/po et obor

Tabulka 2 d
ehled po tu kurz celoživotního vzd lávání na soukromé vysoké škole

Skupina studijních
program
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
ekonomie
právo, právní a
ve ejnosprávní
innost
pedagogika,
itelství a sociál.
pé e
obory z oblasti
psychologie
v dy a nauky o
kultu e a um ní
Celkem

Kurzy orientované na
výkon povolání
do 15 do 100
více
hod.
hod.

Kurzy zájmové
do 15
hod.

do 100
hod.

U3V

Celkem

více

jazyk.kurzy

3

1

20
23

1

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

Skupina studijních
program
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
ekonomie
právo, právní a
ve ejnosprávní
innost
pedagogika,
itelství a sociál.
pé e
obory z oblasti
psychologie
v dy a nauky o
kultu e a um ní
Celkem

Kurzy orientované na
výkon povolání
do 15
do 100
více
hod.
hod.

Kurzy zájmové
do 15
hod.

do 100
hod.

U3V

Celkem

Více

jazyk.kurzy

11

153
164

164
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Tabulka 3

Zájem uchaze

o studium na soukromé vysoké škole

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
Ekonomie
právo, právní a ve ejnospr.
innost
pedagogika, u itelství a sociál.
Pé e
obory z oblasti psychologie
dy a nauky o kultu e a um ní
1) Po
2) Po
3) Po
4) Po
5) Po

1640*

1348*

1348*

5)

Zapsaných

ijatých 4)

ijetí 3)

ihlášených 2)

Skupiny akreditovaných
studijních program

Podaných
ihlášek 1)

Po et

1254*

et všech p ihlášek, které SVŠ obdržela.
et uchaze o studium, kte í se zú astnili p ijímacího ízení.
et všech kladn vy ízených p ihlášek.
et p ijatých uchaze . Údaj celkem vyjad uje po et fyzických osob, ve skupinách obor jsou zahrnuti vícenásobn p ijatí.
et student , kte í se zapsali ke studiu

* Zam ení studijních obor spíše pat í do studijního programu Ekonomie
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Tabulka 4
ehled po tu student v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy
k 31. 10. 2008
Skupiny akreditovaných
studijních program

bak.
P

Studenti ve studijním programu
mag.
mag.
dokt.
navazující
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 1306 591*
služby
*
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
1306 591

Celkem
student

0

0

301* 153*

0

0

2351*

0

0

301

0

0

2351

* Zam ení studijních obor spíše pat í do studijního programu Ekonomie
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153

Tabulka 5
ehled po tu absolvent akreditovaných studijních program soukromé vysoké školy
v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Skupiny akreditovaných
studijních program

Absolventi ve studijním programu
mag.
bak.
dokt.
mag.
navazující
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 387* 22*
služby
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
387 22

33*

52*

494*

33

52

494

* Zam ení studijních obor spíše pat í do studijního programu Ekonomie
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Celkem
absolvent

Tabulka 6
ehled po tu neúsp šných student v akreditovaných studijních programech soukromé
vysoké školy v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Skupiny akreditovaných
studijních program

Neúsp šní studenti ve studijním programu
mag.
mag.
dokt.
bak.
navazující
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 27*
služby
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
27

Celkem
student

1*

8*

1*

37*

1

8

1

37

* Zam ení studijních obor spíše pat í do studijního programu Ekonomie

Tabulka . 7 a
Akademi tí pracovníci soukromých vysokých škol – p epo tené po ty*

Akademi tí pracovníci
de tí
odborní
celkem profeso i docenti
asistenti lekto i pracovníci
asistenti
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
*Podíl celkového po tu skute
odpracovaných hodin za sledované období všemi zam stnanci a celkového
ro ního fondu pracovní doby p ipadajícího na jednoho zam stnance pracujícího na plnou pracovní dobu
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Tabulka 7 b
ková struktura akademických pracovník soukromé vysoké školy
k

profeso i
celkem

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
Celkem

Akademi tí pracovníci
docenti
odb. asist. asistenti

1
4
5

ženy

celkem

1
2
5
6
14

2
2

ženy

celkem

ženy

3
4
7

4
14
4
10
6
2
40

2
3
1
4
3
1
14

celkem

ženy

de tí
pracovníci

lekto i
celkem

ženy

9
20
9
23
23
14
98

6
10
4
17
8
8
53

celkem

ženy

1
1

1

1
1
4

Tabulka 7 c
ehled o po tu akademických pracovník na soukromé vysoké škole k 31. 12. 2008
Personální
zabezpe ení
Rozsahy
úvazk akad.
pracovník
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

celkem prof.

doc.

ost.

DrSc. CSc.

Dr., Ph.D., Th.D.

98

5

14

77

2

23

37

28
23
15
30

1
2

2
3
5
4

25
18
10
24

1
1

4
10

11
9
8
9

2

9

Pozn.: Pokud je nap . prof. XX, CSc., vyplní se údaj ve sloupci prof. i CSc.
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1
2

Tabulka 7 d
ehled kurz dalšího vzd lávání akademických pracovník soukromé vysoké školy

Kurzy orientované na
pedagogické dovednosti 1

Kurzy orientované na
obecné dovednosti 2

Kurzy odborné 3

Celkem

0

Tabulka 7 e
ehled po tu ú astník kurz dalšího vzd lávání akademických pracovník soukromé
vysoké školy
Kurzy orientované na
pedagogické dovednosti 2

Kurzy orientované na
obecné dovednosti 3

Kurzy odborné 4

Celkem

0

Tabulka 7 f
Po et nov jmenovaných profesor a docent v roce 2008
Po et
Profeso i jmenovaní v roce 2008
Docenti jmenovaní v roce 2008

kový pr

r

0
0

1

pedagogické dovednosti (využití r zných u ebních metod nap .: prost edk ICT, využití a vhodnost r zných
forem u ení, prezentace p edm a cíl studia, motivace student a využití aktivizujících metod ve výuce, práce
s r znými skupinami student , u ební styly apod.)
2
obecné dovednosti (komunika ní dovednosti – nap .: význam komunikace p i výuce/studiu, verbální a
neverbální komunikace, komunika ní šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky
komunikace a volba vhodných komunika ních médií; prezentace – využití a vhodnost r zných prezenta ních
technik; práce v týmu; projektové ízení; manažerské dovednosti; po íta ové dovednosti; znalost cizích jazyk
apod.)
3
odborné kurzy – kurzy zam ené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro
dané odborné zam ení
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Tabulka 8
ehled grant , výzkumných projekt , patent a dalších tv
vysoké školy
Název grant , výzkumných projekt , patent nebo dalších
tv ích aktivit

ích aktivit soukromé

Zdroj

Finan ní
podpora

Zvyšování odborné kvalifikace pracovník cestovního ruchu
v hlavním m st Praze

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

3 670 000K

Limity a možnosti cestovního ruchu v mezivále ném eskoslovensku

GA R .
409/07/P4634

420 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
Knihovní fond celkem
Po et odebíraných titul periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)4
Otevírací doba za týden1 (fyzicky)
Po et absen ních výp ek2
Po et uživatel 3
Po et studijních míst
Po et svazk umíst ných ve volném výb ru

1164
4267
32 2

48,5 hod
6716
1557
57
0

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. 2008, 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
0

L žková kapacita kolejí VŠ
celková
Po et l žek v pronajatých
za ízeních
Po et podaných žádostí o
ubytování k 31. 12. 2008

0
0
0

Po et kladn vy ízených žádostí
o ubytování k 31. 12. 2008

0

Po et kladn vy ízených žádostí
o ubytování v %

Skladba ceny 1 l žka za 1 m síc

Skladba ceny 1 hlavního jídla

dotace na
prost edky z
ubyt. a strav.
cena pro
jiných
student
studenta
zdroj VŠ
z kap. MŠMT

cena
cena pro
pro
zam stnance
ostatní

dotace na
prost edky z
ubyt. a strav. jiných
cena pro
zdroj VŠ studenta
student
z kap. MŠMT

cena
cena pro
pro
zam stnance
ostatní

Po et hlavních jídel vydaných
v roce 2008

Celkem
0
Z toho:

studenti
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zam st. VŠ

ostatní

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

Program

Erasmus Comenius Grundtvig Lingua Minerva Leonardo
Po et
projekt
Po et
vyslaných
student
Po et
ijatých
student
Po et
vyslaných
ak.
pracovník
Po et
ijatých
ak.
pracovník .
Dotace
(v tis. K )

Jean
Erasmus
Monnet Mundus

1
12
1
6

1

26
tis.EUR

Tabulka 11b
Ostatní programy
Program
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 )

Ceepus

Aktion

Ostatní

0

0

0

Pozn.: Ve sloupci Ostatní uve te všechny programy soukromé vysoké školy, které není
možno jinak za adit.
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Tabulka 11c
Další studijní pobyty v zahrani í
Vládní
stipendia

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

ímá meziuniverzitní
spolupráce
v Evrop
mimo Evropu

5
6

Tabulka 11 d
Mobilita student a akademických pracovník podle zemí

Zem
SRN
Rakousko
Špan lsko
Slovensko
Belgie
Polsko

Po et
vyslaných
student
3
4
4
0
1
0

Po et p ijatých
student

1
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Po et
vyslaných
akademických
pracovník
1
0
2
1
1
1

Po et p ijatých
akademických
pracovník
1

Rozvoj vysoké školy
Tabulka 12
Zapojení vysoké školy do program financovaných z prost edk ze Strukturálních fond EU

Opat ení
(název)

Opera ní program (název)

Celkem (za každý opera ní
program)

0

Doba
realizace
projektu

Projekt

0

0
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Poskytnutá
ástka
(v tis.) K
žné/kapitálové

0

Poskytnutá
ástka
(v tis.) K
na rok 2008
žné/kapitálové

0

37

