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Úvod  
 

Předkládaný Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní (dále jen 

VŠO) pro rok 2020 upřesňuje a precizuje přijaté strategické cíle a opatření pro konkrétní 

systémové podmínky roku 2020, přičemž vychází strukturálně a věcně z přijatého 

Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti VŠO na období 2016 – 2020, metodicky vychází z Plánu realizace 

Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019, z příslušných priorit 

a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy a ze změn 

zavedených novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v duchu následných prováděcích předpisů, 

metodických pokynů a vyhlášek.  

 

Plán na rok 2020 nastavuje priority, rámcové úkoly a aktivity v jednotlivých činnostech, 

jež mají zabezpečit další úspěšný vývoj soukromé vysoké školy neuniverzitního 

charakteru v podmínkách narůstající konkurence na trhu vysokoškolského vzdělávání. Ke 

klíčové prioritě, za kterou management považuje poskytování kvalitního 

vysokoškolského studia, jsou přiřazeny další konkrétní úkoly, jejichž splněním si vysoká 

škola zkvalitní všechny své vnitřní procesy, posílí své postavení instituce s ojedinělým 

zaměřením na výuku podnikavosti, podnikání a práva. Přičemž stále platí, že se řídíme 

principy strategického managementu. Tzn., že je zpracován dlouhodobý master plán, 

obsahující poslání, vizi, hodnoty, doktrínu a strategické cíle školy. 

 

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO) si v souladu s aktuálním vývojem klade pro 

rok 2020 následující cíle a přijímá tato systémová opatření: 

 

 Transformace stávajících studijních oborů na profesně zaměřené studijní 

programy v rámci akreditačního procesu, zdárné dokončení akreditací pro 

bakalářské i navazující magisterské stupně studia – doladění funkčního systému 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. Pokračování v analýze trhu vzdělávání a 

trhu práce ve vazbě na zajištění výuky nových profesních studijních programů, 

posílení interního marketingu a komunikace se sociálními partnery.  

 Posílení vědecké, výzkumné, inovační a jiné tvůrčí činnosti, směřující k získání 

většího počtu externích grantů, důraz na kvalitní publikace (s indexací 

WoS/SCOPUS) akademických pracovníků, relevance a mezinárodní rozměr 

vědeckovýzkumné spolupráci, vyšší zapojení studentů do výzkumných projektů.  

 Úprava realizace systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, reflexe a 

vyhodnocení zpětné vazby studentských anket v elektronickém systému UIS, 

nápravná opatření pro dosažení trvalého zlepšování v oblasti vzdělávání. 



 Další posilování podílu studijních programů a kurzů v anglickém jazyce, 

získání zahraniční klientely – rozsáhlejší marketingová kampaň, příprava 

kvalitních studijních materiálů, efektivní komunikace se zájemci o studium a s již 

přijatými zahraničními klienty vzdělávání. 

 

1 Kvalita a relevance  

1.1 Diverzifikace institucí a studijních programů 

1.1.1 Obsahové změny a související úpravy v profilu absolventa 
 

VŠO bude v roce 2020 pokračovat v realizaci profesně zaměřených studijních oborů ve 

dvou studijních programech.  

 

Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (KKOV společenské vědy, nauky a 

služby) jsou realizovány studijní obory: 

 Cestovní ruch (bakalářské studium). 

 Tourism (bakalářské studium v anglickém jazyce). 

 Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium). 

Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (KKOV Technické vědy a 

nauky) jsou realizovány studijní obory: 

 Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium). 

 Letový provoz (bakalářské studium). 

 Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy (bakalářské studium). 

 Management leteckých podniků (navazující magisterské studium). 

Bakalářský studijní obor Letový provoz je již nově akreditován na stejnojmenný studijní 

program s platností akreditace do roku 2024. Zároveň od ledna 2020 budou nabízeny 

nově akreditované bakalářské profesně zaměřené studijní programy - Cestovní ruch, 

Tourism, a Provoz a řízení letecké dopravy. V akreditačním procesu jsou v době 

zpracování aktualizace Dlouhodobého záměru dva profesní magisterské studijní 

programy – Ekonomika a řízení služeb a Provoz a řízení letecké dopravy - management 

leteckých podniků. Zároveň v lednu 2020 budou na Národní akreditační úřad odevzdány 

žádosti o specializaci Letecké bezpilotní systémy a další dva nové bakalářské studijní 

programy – Digitální ekonomika a společnost a Řízení lidských zdrojů. Vznikne tak širší 

portfolio studijních programů již dle novely vysokoškolského zákona a směrnic a metodik 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Proto je rok 2020 rokem klíčovým 

pro konsolidaci a další rozvoj portfolia studijních programů VŠO. 

 

V rámci přechodu studijních oborů na studijní programy bude i v roce 2020 postupováno 

v duchu následujících systémových zásad: 

 Promítat nové vědecké poznatky do osnov předmětů, které se mohou následně 

stát základem pro vznik specializací (s možností jejich certifikace) v rámci 

existujících studijních programů. 



 Postupné zavádění výuky studijních předmětů - a později i celých studijních 

programů - v cizím jazyce. 

 Vytváření flexibilních modulů, které umožní vyšší efektivnost studia volitelných 

předmětů včetně jejich kreditního ocenění a zároveň rozšíření portfolia různých 

typů studijních předmětů.  

 Zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility 

v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS – 

Evropského systému transferu kreditů. 

 

V akademickém roce 2020/2021 budou v souladu se schválenou strategickou koncepcí 

rozvoje VŠO všechny studijní programy i nadále modernizovány z hlediska propojení 

s praxí. 

 

1.1.2 Strategie kvality při realizaci studijních programů 
 

VŠO se bude i nadále v roce 2020 při realizaci studijních programů řídit těmito principy:  

 Zapojení širší skupiny sociálních partnerů, profilace partnerů z praxe, kteří budou 

na smluvním principu zajišťovat praxe studentů a vstoupí do databáze 

spolupracujících expertů z praxe.  

 Zvýšená pozornost bude věnována výstupům učení a výsledkům 

vědeckopedagogické činnosti akademických pracovníků, tedy především 

umísťování absolventů, tzn. údajům o zaměstnanosti absolventů, kvalitě 

pedagogické práce a výsledkům tvůrčí činnosti (vědecké a výzkumné činnosti, 

publikační činnosti, řešení grantů apod.  

 Soustavné sledování a kritické vyhodnocování dat o studijní úspěšnosti, sociálních 

záležitostech studentů, jejich názorech na výuku, uplatnění absolventů v praxi, 

potřeby vnějších partnerů apod. 

 Zohlednění vzdělávacích potřeb specifických skupin studentů, zkvalitnění systému 

poradenství a systémové studijní podpory studentů. 

 Podpora zahraničních pobytů studentů, výběr z hlediska profilace školy 

užitečných a atraktivních zahraničních partnerů a studijních programů. 

 Rozšiřovat a posilovat hodnocení úrovně výuky ze strany studentů, absolventů 

a vnějších partnerů, propojit tato hodnocení v jeden funkční celek (360 stupňový 

feedback).  

 Rozvíjet, systematizovat a formalizovat výsledky hodnocení kvality, v případě 

záchytu neshody doplnit studentské ankety o následnou kontrolu: přímé 

posuzování výuky včetně dopadů - personální opatření. 

 Systematicky a pravidelně shromažďovat příslušná data, přičemž se budou 

zejména monitorovat data o způsobu průchodu studentů systémem, o studijní 

úspěšnosti a o příčinách případné neúspěšnosti, o účasti na zahraničních 

mobilitách a o následném uplatnění absolventů na trhu práce. 

 



1.1.3 Zavedení nového individuálního přístupu a karierního řádu 
 

V období roku 2020 bude zaveden individuální přístup ke studentům, který bude 

uplatňován v rámci schválených vnitřních předpisů a jednotlivých studijních plánů. 

Budou poskytovány skupinové konzultace a přesně vymezena propustnost studentů do 

dalšího semestru a související pravidla pro studium, které zpřehlední podmínky studia na 

VŠO nejen pro studenty, ale i pro pedagogy. Obdobně bude precizován průběh státních 

závěrečných zkoušek, včetně obhajob kvalifikačních prací.  

 

1.1.4 Kontrola uplatnění ECTS systému 
 

V roce 2020 bude kladen důraz na pokračující standardizaci, včetně komplexního 

hodnocení studijních předmětů. Každý studijní předmět bude mít v sylabu přesně 

definováno rozložení studijní zátěže do jednotlivých forem výuky – přednášek, cvičení, 

seminářů, skupinových a projektových forem práce, samostudia včetně přípravy na 

zakončení předmětu, zakončení předmětu apod. Splnění podmínek zakončení předmětu 

bude rozloženo do 100 bodů a podíl jeho jednotlivých částí i forma ověřování budou 

přesně definovány.  

 

1.1.5 Specifické skupiny studentů 
 

VŠO bude v akademickém roce 2020 věnovat zvýšenou pozornost eventuálnímu výskytu 

studentů se specifickými potřebami a jejich podpoře (bezbariérové přístupy, organizace 

vyrovnávacích kurzů pro uchazeče z jiných jazykových prostředí). V souladu 

s identifikovanými podpůrnými potřebami se budou rozvíjet adaptační programy 

a speciální poradenství, zaměřené na podporu těchto skupin studentů. 

 

1.2 Zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání  

1.2.1 Sebeevaluace (vnitřní hodnocení kvality výuky)  
 

V akademickém roce 2019/2020 pokračuje již se sedmiletou tradicí elektronická forma 

evaluace pomocí anonymních studentských anket (lokalizovaná v prostředí Univerzitního 

informačního systému UIS VŠO) jednotlivých studijních předmětů studenty. Při 

hodnocení studijních předmětů a vyučujících se mohou studenti vyjadřovat také 

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

proč jste se rozhodli pokračovat v navazujícím magisterském studiu apod., čehož často 

využívají). Aby byla zajištěna větší účast respondentů v anketě, byl zaveden motivační 

prvek (možnost přednostní úpravy podmínek rozvrhu, pokud student vyplní anketu). 

Výsledky studentské ankety jsou propojeny se systémem řízení kvality a vedení VŠO 

případný záchyt problému komunikuje s příslušnými pedagogy a studenty. V roce 2020 



budou hledány další vhodné nástroje pro studentskou anketu. Výsledky hodnocení budou 

již standardní součástí zprávy o vnitřním hodnocení. 

 

1.2.2 Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím grantových projektů  
 

Od roku 2018 je VŠO výzkumnou organizací v databázi výzkumných organizací MŠMT, což 

vytváří předpoklady pro získání grantových projektů. V roce 2019 bylo cílem podání 

několika návrhů externích grantů aplikovaného výzkumu v rámci výzev Technologické 

agentury ČR (dále jen TA ČR). Systematická podpora vědy a výzkumu, která je 

dlouhodobou prioritou VŠO, umožnila, aby bylo koncem roku 2019 podáno pět přihlášek 

projektů do TA ČR. V uvedeném roce byl v programu ÉTA TA ČR úspěšně řešen projekt 

s názvem „Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území“.  

 

V nastoleném trendu bude VŠO pokračovat i v roce 2020. Hlavním cílem je vyšší zapojení 

akademických pracovníků, případně nadaných studentů, do většího počtu grantových 

projektů, zejména do projektů aplikovaného výzkumu v jednotlivých výzvách TA ČR, do 

projektů Grantové agentury Academia aurea (dále jen GA AA) a rovněž do projektů 

smluvního výzkumu ve spolupráci s podniky a institucemi státní správy. Vyhledávány 

budou i příležitosti pro zapojení se do grantových projektů vypisovaných rezortními 

ministerstvy vlády České republiky, v rámci Visegrádského fondu, případně v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropského sociálního fondu, PO 2 – 

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Uvedené aktivity budou 

důležité k podpoře akreditací studijních programů na VŠO, včetně podpory akreditační 

schopnosti každého akademického pracovníka. Řešení grantových projektů bude rovněž 

vytvářet předpoklady pro kvalitní publikační činnost akademických pracovníků a 

získávání většího počtu citací článků publikovaných v databázích WoS a Scopus. 

 

V roce 2020 bude kladen důraz na další zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti, která 

bude i nadále nedílnou součástí tvůrčích aktivit akademických pracovníků. K podpoře 

tvůrčí činnosti bude i nadále využíván motivující systém identifikace, sledování a 

vyhodnocování výsledků tvůrčí činnosti “Elektronická publikační činnost” (dále jen EPC), 

který byl po úspěšné pilotáži využit na VŠO od akademického roku 2018/2019. Systém 

zahrnuje jak tradiční výstupy vědeckovýzkumné a publikační činnosti, tak parametry třetí 

role vysoké školy, členství ve vědeckých společnostech, expertních komisích, spolupráci s 

praxí apod. Každý akademický pracovník si vede tabulku v programu Excel, kterou 

průběžně naplňuje daty o své tvůrčí činnosti. Položky mají přednastaveno bodové 

hodnocení (váhu), které se následně v tabulce sumarizují. To každému akademickému 

pracovníkovi podává okamžitý přehled o jeho výkonnosti a relevanci jeho tvůrčí činnosti. 

Bodové hodnocení vychází z kritérií hodnocení výzkumných organizací ve vládním 

Registru informací o výsledcích (RIV) a ocenění významu aktivit pro rozvoj školy. 

Na konci akademického roku jsou data příslušnými vedoucím kateder zkontrolována, 

vyčištěna, výsledky bodování převedeny na kredity a podle kritérií vnitřního mzdového 



předpisu započteny do pohyblivé složky mzdy. Zastupitelnost kritérií je provedena tak, že 

“měkčí” bodované aktivity v oblastech C a D jsou při sumarizaci výsledků započteny pouze 

do výše prioritních oblastí A a B. Vzniká tak vysoce motivující prostředí pro publikování 

kvalitních (bonitních) výstupů a řešení významných projektů, relevantních z hlediska 

hodnocení výzkumné organizace. Zkušenosti z uplynulého akademického roku ukazují, že 

uvedený motivační nástroj napomáhá zvyšování kvality publikační činnosti 

akademických pracovníků a bude využíván i v dalším období. 

 

Struktura kritérií jako základ pro evaluaci tvůrčí činnosti je následující:   

 

Oblast A: Vědecko-výzkumná činnost v mezinárodním měřítku: 

 Vědecké monografie, kapitoly v monografii, studie v časopisech a sbornících 

charakteru vědecké monografie vydané v renomovaných zahraničních 

vydavatelstvích. 

 Vědecké práce v zahraničních časopisech evidovaných na Web of Science 

s kladným impakt faktorem, bez IF nebo ve Scopus, Erih+, EbscoHost, ProQuest. 

 Recenzované příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích, zasílaných 

k indexaci na Web of Science nebo Scopus a vědecké práce v nekonferenčních 

vědeckých sbornících.  

 Vysokoškolské učebnice (anebo kapitoly v nich) vydané v zahraničních 

vydavatelstvích. 

 Vědecké práce v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech bez IF/Scopus 

apod.  

 Citace v zahraničních publikacích na Web of Science/SCOPUS a jiných.   

 

Oblast B: Vědecko-výzkumná činnost v domácím měřítku: 
 Vědecké monografie vydané v renomovaných domácích vydavatelstvích, běžných 

vydavatelstvích nebo kapitoly ve vědecké monografii, studie v časopisech a 

sbornících charakteru vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích 

a jiné vědecké nebo odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích. 

 Vědecké práce v domácích časopisech evidovaných na Web of Science s kladným 

impakt faktorem, bez IF nebo ve Scopus, Erih+, EbscoHost, ProQuest, na Seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

(RVVI) a mimo tento rámec. 

 Recenzované příspěvky na domácích vědeckých konferencích, zasílaných 

k indexaci na Web of Science nebo Scopus a bez indexace, případně 

i nerecenzované ze seminářů. 

 Vysokoškolské učebnice (anebo kapitoly v nich) vydané v domácích 

vydavatelstvích. 

 Citace v domácích publikacích na Web of Science/SCOPUS nebo v jiných indexech. 

 Podání/získání vědeckovýzkumného grantu základního nebo aplikovaného 

výzkumu jako hlavní řešitel/spoluřešitel.  



Oblast C: Odborná a expertní činnost:  
 Organizace vědecké konference/odborného semináře. 

 Podání/získání rozvojového nebo odborného projektu jako řešitel/spoluřešitel. 

 Členství v prestižních vědeckých organizacích zahraničních a domácích. 

 Členství v programovém výboru mezinárodní nebo národní vědecké konference. 

 Členství v ediční radě nakladatelství/redakční radě recenzovaného vědeckého 

časopisu. 

 Členství v poradních orgánech vlády, vědeckých radách vysokých škol. 

 Členství v habilitačních komisích a komisích pro jmenování profesorem. 

 Posudková, oponentní a expertní činnost, vyžádané přednášky.  

 

Oblast D: Odborná činnost - Aktivity zaměřené na rozvoj školy: 
 Organizace profesně orientované či jinak na studenty zaměřené aktivity. 

 Organizace aktivity zviditelňující školu, případně katedru. 

 Organizace spolupráce s externími subjekty. 

 Příprava podkladů pro akreditaci studijních programů (specializaci). 

 Příprava studijních opor, skript, sylabů, průvodce studiem, ostatní pomůcky pro 

výuku. 

 Příprava a realizace pilotního projektu nebo aktivity naplňující záměry školy. 

 

1.2.3 Rozvoj dalšího vzdělávání akademických pracovníků  
 

V roce 2020 bude VŠO pokračovat v realizaci systému dalšího vzdělávání akademických 

pracovníků s cílem rozvoje klíčových kompetencí potřebných pro kvalitní pedagogickou 

a tvůrčí činnost související s akreditovanými studijními programy a zachování 

způsobilostí vyžadovaných standardy pro akreditaci.  

 

Prioritami pro rok 2020 zůstávají vzdělávací kurzy a další aktivity v následujících 

oblastech: 

 Práce s výpočetní technikou. 

 Prohlubování jazykových znalostí pro rozvoj kvality pedagogických výkonů 

(rozšíření využití zahraniční literatury při výuce, rozvoj anglicky vyučovaných 

předmětů).  

 Rozvoj pedagogických a didaktických kompetencí zejména u mladších 

akademických pracovníků. 

 Rozvoj tvůrčích aktivit ekvivalentních pro akreditace studijních programů (účast 

na zahraničních konferencích, publikace v zahraničních časopisech, mezinárodní 

spolupráce). 

 

Za prioritní považujeme podporu profesního růstu akademických pracovníků, tj. úspěšné 

pokračování a dokončení doktorského studia akademických pracovníků, kteří jsou 

doktorandy. Rovněž podporu plnění kritérií pro habilitační řízení u akademických 



pracovníků v kategorii „postdok“, u kterých jsou dány předpoklady přihlášky 

k habilitačnímu řízení v následujících třech letech. 

 

1.2.4 Kariérní řád  
 

V období akademického roku 2019/2020 bude v souladu se schválenými vnitřními 

předpisy realizován Karierní řád a pravidelná hodnocení akademických pracovníků, 

včetně personálního auditu. 

 

Kariérní řád chápe VŠO jako důležitý nástroj hodnocení akademických pracovníků VŠO, 

zároveň je to významný autoevaulační dokument, umožňující jasnou orientaci a profilaci 

v rozvoji akademických pracovníků. Cílem zavedení kariérního řádu na VŠO bylo zvýšit 

kvalitu výuky a prestiž pedagogů a studentů VŠO, přinést transparentní a motivující 

prostředí pro autoevaluaci pedagogů VŠO a zároveň transparentní prostředek pro 

spravedlivé ekonomické ocenění činností akademických pracovníků včetně jejich 

celkového přínosu pro školu. 

 

Kariérní řád VŠO definuje základní parametry pracovního vytížení pedagogických 

pracovníků včetně přímé výuky tak, aby je vedoucí kateder mohli transparentně 

(a prokazatelně) zohlednit v platovém ohodnocení jednotlivých akademických 

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

ocenění výše přímé a nepřímé výuky) jsou zohledněny i další složky odměňování, které 

nejsou zařazeny mezi standardizované výukové aktivity.  

 

Kariérní řád VŠO zahrnuje standardní parametry autoevaluace obvyklé na vysokých 

školách v České republice včetně přiměřené míry výukové povinnosti mezi jednotlivými 

kategoriemi akademických pracovníků. Výstupy z kariérního řádu budou semestrálně 

vyhodnocovány podle průběžných výsledků, které jsou ověřitelné v univerzitním 

informačním systému (dále jen UIS). Za kontrolu plnění budou zodpovědní vedoucí 

kateder. Úroveň naplnění ukazatelů kariérního řádu bude podkladem pro mzdové 

hodnocení akademických pracovníků. 

 

Vedení školy má účinný nástroj racionálního systému řízení a kontroly práce kateder, 

vedoucí kateder účinný nástroj motivace členů kateder. Kariérní řád bude v následujícím 

období implementován s využitím zkušeností z jeho využívání za uplynulý akademický 

rok. 

 

 

 

 

 



2 Otevřenost  

2.1 Internacionalizace 
 

Rok 2020 bude obdobím dalšího významného prohlubování mezinárodních kontaktů a 

rozvoje sítě vztahů se zahraničními partnery. V rámci prohlubující se internacionalizace 

VŠO bude v roce 2020 nadále aktivně participovat a rozvíjet spolupráci na činnostech 

významných mezinárodních organizací NECSTouR (v akademickém výboru) a ATLAS 

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

přidružený člen UNWTO bude přímo vstupovat i do aktivit UNWTO. 

 

VŠO bude v roce 2020 využívat a kontinuálně rozšiřovat již vybudovanou páteřní síť 

zahraničních vztahů s dalšími relevantními zahraničními partnery ve vzdělávání v zájmu 

podpory rozšiřování mobility studentů i akademických pracovníků, přípravy 

mezinárodních projektů (V4) a společných publikací. Za tímto účelem bude VŠO 

pokračovat ve výuce ve studijním oboru Tourism (bakalářské studium v anglickém 

jazyce). VŠO bude podporovat krátkodobé i dlouhodobé pedagogické působení profesorů 

z partnerských vysokých škol ze zahraničí na VŠO, s cílem zlepšit oborové profilace 

studentů, posílit jejich jazykové kompetence v cizích jazycích, zejména v anglickém jazyce, 

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

Cílem spolupráce s partnerskými institucemi je posílení mezinárodní pedagogické 

a vědeckovýzkumné spolupráce. Pro podporu rozvoje mobility studentů, akademických 

pracovníků i nepedagogických pracovníků, bude VŠO i nadále využívat zdroje 

z mezinárodních grantových programů, ale i jiné zdroje, například stipendia poskytovaná 

zahraničními univerzitami.  

 

Na základě analýzy dosavadních zkušeností a rozboru potenciálu pro úspěšnou 

zahraniční spolupráci budou v roce 2020 vyhodnocena prioritní cílová teritoria, v nichž 

se zaměří na nábor zahraničních studentů a v nichž bude přednostně hledat partnery pro 

výzkumné projekty. 

 

VŠO bude v AR 2019/2020 pokračovat v tradici organizace mezinárodního meetingu 

ERASMUS Week, který bude tradičně završen mezinárodním workshopem za účasti 

profesorů, docentů a ostatních akademických pracovníků z VŠO a ze zahraničních 

partnerských vysokých škol. 

 

VŠO bude usilovat zejména o kvalitu zahraničních pobytů studentů i akademických 

pracovníků. Studenti budou povinni po návratu ze zahraničí vypracovat evaluační zprávu 

o pobytu. VŠO kontinuálně klade důraz na to, aby studenti zahraniční pobyty využili i 

k získání dat, informací a nových poznatků potřebných k vypracování seminárních, 

bakalářských, resp. diplomových prací. VŠO, v souladu s podmínkami programu 

Erasmus+, zvýší požadavky na jazykové znalosti studentů i pedagogů, kteří se budou chtít 

mobilit zúčastnit. 



VŠO se dlouhodobě zaměřuje na posílení střední generace akademických pracovníků 

stimulací kvalifikačního růstu účastí na výuce na zahraničních univerzitách v rámci 

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

zahraničních univerzitách, je nezbytné pro plnoprávné zapojení VŠO do mezinárodního 

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

renomé akademického pracovníka i jeho pracoviště. Akademičtí pracovníci zapojení do 

mobility budou mít, podobně jako studenti, povinnost vypracovat zprávu ze zahraničního 

pobytu. V rámci programu Erasmus+ je přesně stanovený počet hodin výuky, který musí 

pedagog v zahraničí odučit. V souladu se zvyšováním kvality pobytů se akademičtí 

pracovníci VŠO budou i v AR 2019/2020 v rámci svých pobytů zúčastňovat workshopů a 

seminářů organizovaných partnerskými institucemi v rámci jejich pobytu s participací na 

výuce či zvyšování zahraničního povědomí o VŠO v rámci odborných školení.  

 

VŠO bude přijímat opatření ke zvýšení zájmu o zahraniční stáže, jak pro vyjíždějící, tak 

pro přijíždějící studenty a akademické pracovníky. V AR 2019/2020 bude VŠO pokračovat 

ve zkvalitňování procesu pro podávání žádostí o pobyty v zahraničí v rámci programu 

Erasmus+ a to pro: 

 Studenty prostřednictvím: 

o Prezentace motivace ke studijnímu pobytu v jazyce, ve kterém se na 

zahraniční škole vyučuje, popř. v angličtině. Motivace bude hodnocena na 

základě relevance se studijním oborem a dále také zkušenostmi a 

odbornými znalostmi. 

o Jazykových testů, kdy student žádající o studium v zahraničí musí 

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

Británie na úrovni C11. 

o Prezentace osnovy projektu, který student v rámci své cesty vypracuje, 

popř. osnovy ucelené části bakalářské nebo diplomové práce. 

 Akademické pracovníky a zaměstnance prostřednictvím: 

o Doložení jazykové a kvalifikační vybavenosti pedagoga, která mu umožní 

zajistit si požadovaný rozsah výuku (aktivit) na vybrané zahraniční 

instituci. 

o Doložení abstraktu přednášky/přednášek a řádně vyplněného training 

mobility agreement či teaching mobility agreement, ve kterém je stanoven 

předmět a rozsah výuky, obsah plánované mobility s dopadem na 

zahraniční studenty. 

 

                                                 
1 Common European Framework of Reference for Languages. Dostupné z: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en. 



V roce 2020 bude na VŠO již jedenáctým rokem vydáván vědecký recenzovaný 

časopis Journal of Tourism and Services, který je od roku 2017 indexován ve Web of 

Science database (Clarivate Analytics) - Emerging Sources Citation Index (ESCI). Dále je 

indexován v EBSCO database called Hospitality & Tourism Complete, Google Scholar a 

ERIH PLUS. 

2.2 Celoživotní vzdělávání  
 

Aktivity v rámci celoživotního vzdělávání budou v roce 2020 plánovány, připravovány 

a realizovány ve spolupráci s jednotlivými katedrami VŠO, které participují na kurzech 

podle jejich odborného zaměření. Ve spolupráci s partnerskou Vysokou školou podnikání 

a práva budou realizovány roční profesní studium MBA. VŠO bude i nadále spolupracovat 

na přípravě a realizaci ročního LL.M. programu „Právo v manažerské praxi“, který je 

garantován partnerskou Vysokou školou podnikání a práva. Cílem programu 

je poskytnout současným i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které 

předurčí jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti i z hlediska 

právního povědomí. 

 

V roce 2020 bude nabízena příprava na složení kvalifikační zkoušky k získání dílčí 

kvalifikace Průvodce cestovního ruchu, kód 65-021-N, jejíž autorizaci VŠO získala v roce 

2015 od Ministerstva pro místní rozvoj. Současně bude v roce 2020 požádáno 

o prodloužení autorizace na další pětileté období. 

 

Součástí strategie VŠO pro rok 2020 je v této oblasti také další rozvoj činnosti Centra 

kariérního rozvoje, které asistuje zájemcům o zaměstnání z řad studentů a absolventů 

VŠO při identifikaci jejich potenciálu, radí jim v tom, jak optimálně budovat svoji kariéru 

a jakého zvolit zaměstnavatele. Cílem centra kariérního rozvoje je zvyšování personálních 

znalostí a dovedností studentů, zlepšení orientace studentů na trhu práce, usnadnění 

nalezení vhodného zaměstnání, vytvoření znalostního mostu mezi zaměstnavateli a 

studenty.  

 

2.3 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení  
 

VŠO má ve svém vzdělávacím portfoliu k dispozici - a bude dále akreditovat a rozvíjet – 

unikátní profesně zaměřené studijní programy, proto bude i v roce 2020 preferována co 

nejužší spolupráce s aplikační sférou a v maximální míře budou do vzdělávacího procesu 

zapojováni experti z praxe. Prostřednictvím zapojených expertů z praxe bude dále 

upevňována spolupráce se sociálními partnery, podniky, úřady, institucemi, profesními 

sdruženími a asociacemi v odborných sekcích.  

 

Zástupci VŠO působí přímo v orgánech institucí, jako například ve vzdělávacích sekcích 

Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace hotelů a restaurací ČR, jichž je vysoká škola 

členem. Odborníci z VŠO budou v roce 2020 spolupracovat se „Sektorovou radou pro 



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

VŠO bude nadále spolupracovat s Oborovou skupinou gastronomie, hotelnictví a turizmus 

Národního ústavu pro vzdělávání.  

 

Samostatnou činností bude i v roce 2020 aktivní expertní a tvůrčí činnost zástupce VŠO 

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

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

ruchu. 

 

Nadále bude prohlubována spolupráce s nejvýznamnějšími mezinárodními společnostmi 

civilního letectví, působícími i v České republice (ČSA /člen Českého Aeroholdingu/, 

Lufthansou, China Airlines, Austrian a dalšími). Tato spolupráce je v poslední době 

rozšířena i na celý Český aeroholding a státní firmu Řízení letového provozu. Intenzivní 

spolupráce je vyvíjena i s IATA BSP v České republice /mezinárodní sdružení leteckých 

dopravců/. Katedra letecké dopravy je personálně zastoupena v klubu SKAL, sdružující 

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

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

 

VŠO bude spolupracovat s aplikační sférou v oblasti cestovního ruchu v rámci studijního 

předmětu „Případové studie z cestovního ruchu“, ve kterém studenti kreativně v týmech 

řeší originální podnikatelské záměry, směřující až ke start-upům, veřejně prezentují 

dosažené výsledky, mnohé z výstupů jsou reálně využitelné a úspěšné v praktickém 

podnikání. Spolupráce bude dále rozvíjena i s agenturou CzechTourism, studenti budou 

zapojováni do spolupráce s institucemi, například s Jihočeskou centrálou cestovního ruch.  

 

 

3 Efektivita a financování 

3.1 Snižování studijní neúspěšnosti  
 

V kontextu dlouhodobého vývoje počtu studentů na VŠO lze konstatovat, že ani 

v akademickém roce 2019/2020 neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, 

nicméně vedení školy věnuje mimořádnou pozornost těm studentům, u kterých hrozí 

potenciální studijní neúspěšnost, hledá příčiny a snaží se situaci systémově řešit. Hlavní 

důraz je vždy kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Filozofií marketingového 

přístupu ke studentům jako partnerům ve vzdělávání je proklientský přístup. 

 

V implementovaném systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality se průběžně 

sleduje a vyhodnocuje neúspěšnost studentů u jednotlivých studijních předmětů, a pokud 

dochází k významným odchylkám, hledají se příčiny neúspěšnosti. V případě finančních, 

případně zdravotních a osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup 

v podobě individuálního splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. 

 



VŠO se v roce 2020 bude dále systémově snažit v maximální míře vytvářet předpoklady 

pro další ještě výraznější eliminaci počtu neúspěšných studentů. Opatřeními pro to budou 

otevřený management, konzultační hodiny pedagogů, individuální přístup ke studentům, 

kteří zvažují ukončení studia se snahou nalézt řešení (např. výše uvedenou formou 

rozložení školného na splátky).  

 

Na VŠO se plně osvědčil a také v roce 2020 bude studentům v odůvodněných případech 

nabízen individuální studijní plán, který může pomoci překonat případné překážky ve 

studiu. Rovněž Studijní a zkušební řád VŠO a kreditní systém umožňují studentům, kteří 

mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, 

případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru.  

 

Určitou rezervu představuje loajalita studentů, tzn. přechod z bakalářského do 

magisterského stupně studia, proto bude v roce 2020 zaměřena pozornost na zlepšení 

vnitřního marketingu školy s cílem studenty efektivněji stabilizovat. To je prioritou v této 

oblasti pro rok 2020. 

 

 

4 Závěr 
 

Realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO na období 2016 – 2020 pokračuje v roce 2020 

v souladu s touto strategií, VŠO je připravena na akreditaci studijních programů 

a dolaďuje funkční model zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

a jiné činnosti, odpovídající novele vysokoškolského zákona a prováděcím předpisům 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Tato zodpovědnost je realizována 

prostřednictvím silného a kompetentního vedení VŠO, správně nastavené strategie 

a efektivních vnitřních mechanismů zajišťování kvality.      

 

 

 

 
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.                                                V Praze dne 23. 10. 2019 

   rektor a statutární ředitel VŠO 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1              
                               Plán investičních aktivit VŠO pro rok 2020 
 
 
1. Shrnutí investičních aktivit pro rok 2020 
 

Vysoká škola obchodní, o.p.s. neplánuje žádné investiční akce, které by náležely 
řadit do plánu investičních aktivit pro rok 2020. 

 
2. Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2020 
           
          Nepočítá se s investičními akcemi.    


