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Úvod
Plán realizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti (dále také
Plán realizace) Vysoké školy obchodní a hotelové (dále také VŠOH) pro rok 2018 vychází
z Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH pro roky 2016 –
2020 (dále také Dlouhodobý záměr) v souladu s ustanovením novely zákona o vysokých
školách v platném znění. Navazující na požadavky a cíle strategického dokumentu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Plán realizace dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol pro rok 2018.
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PRIORITNÍ CÍL 1: Zajišťování kvality
Kvalita patří mezi prioritní a každodenní úkoly Vysoké školy obchodní a hotelové Brno.
Nadále budou přijímána opatření na základě pravidelného vyhodnocování dosažených
výsledků a jejich analýzy. Cílem opatření je neustálé zkvalitňování úrovně vzdělávacího
procesu a kvalitní naplňování zákonů, standardů a norem platných na vysokých školách. Mezi
klíčové úkoly v rámci tohoto prioritního cíle patří:
1. Pokračováni v analýze vzdělávacího procesu, vědecké a výzkumné činnosti a stavu
hodnocení kvality s důrazem na požadavky kladené novelizovaným zákonem
o vysokých školách a provést praktickou realizaci všech nově zavedených evaluačních
procesů. Vyhodnotit výsledky zavedených hodnocení kvality u VŠOH, zjistit účinnost
zavedených opatření s cílem eliminace zjištěných nedostatků. V souvislosti s tím
vyhodnotit zkušenosti z realizace dlouhodobého záměru 2016 – 2020, konkrétně
z dílčí části – rok 2017 – a porovnat je se stanovenými cíli. Dobudovat vnitřní systém
zajišťování a hodnocení kvality a získání akreditace studijních programů
2. Posílit aktivní roli studentů v procesech zajišťování kvality vzdělávacích činností.
3. Zorganizovat semináře a metodickou pomoc akademickým pracovníkům v otázkách
realizace požadavků na kvalitu při provádění vzdělávacího procesu, vědeckovýzkumné práci a odborném vedení vedoucích zaměstnanců.
4. Pokračovat v procesu sebecertifikace (procesu kompatibility) Národního
kvalifikačního rámce pro vysokoškolské vzdělávání ve vztahu k zastřešujícímu
kvalifikačnímu rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA).
5. Analyzovat výsledky studia v akreditovaném studijním programu z hlediska
kvalitativních aspektů, které ovlivňují předpoklady dosažení výborných a velmi
dobrých výsledků ve studiu a k výsledkům analýzy přijmout opatření.

PRIORITNÍ CÍL 2: Diverzita a dostupnost
Pokračování v zavádění opatření vyplývajících z novely zákona o vysokých školách.
Zvyšování kvality všech činností VŠOH s důrazem na rozvoj studijního programu, rozvoj tvůrčích
výstupů, znalostí a dovedností studentů- Zefektivnění mechanismů evaluace a autoevaluace – nástroje
zpětné vazby, předpokladu pro přijímání opatření k optimalizaci všech činností VŠOH.
V rámci rozvoje diverzity a dostupnosti se VŠOH v roce 2018 zaměří na:





Rozvoj otevřenosti VŠOH pro absolventy středních a vyšších odborných škol prohloubením
spolupráce se středními školami, zejména výchovnými poradci a studenty finálních ročníků,
Konání dnů otevřených dveří s možností účasti zájemců – budoucích uchazečů na výuce,
Prohloubení spolupráce s profesními organizacemi a odborníky z praxe a jejich zapojování
do praktické výuky,
Zmírnění forem neúspěšného ukončování studia na VŠOH s důrazem na studenty
v kombinované formě studia cestou:
o Umožnění opakování předmětů s jinou studijní skupinou nebo vytvoření
individuálního studijního plánu, resp. přerušení studia (až na 2 roky).
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o Dalším rozpracováním e-learningové platformy, v jejímž rámci jsou k dispozici
studijní opory pro každý vyučovaný předmět studijního programu.
o Doplňkových, bezplatných repetitorií ve vybraných předmětech studia.
o Umožnění rozložení platby studijních poplatků do několika splátek, nebo posunutí
platby studijních poplatků.
o Možnost přerušení studia až na 2 roky – ve smyslu Studijního a zkušebního řádu
VŠOH k vyřešení osobních nebo pracovních problémů.
Rozvoj profesní způsobilosti studentů denního studia jejich aktivním zapojením v rámci
programu studia na praktických stážích, a spoluprací s odborníky při zpracování bakalářských
prací,
Rozšiřování diverzity praktického vzdělávání cestou spolupráce s dalšími profesními
a zaměstnaneckými organizacemi s cílem zkvalitňování plnění cílů praktické náplně studijním
programu.

PRIORITNÍ CÍL 3: Internacionalizace
I v roce 2018 bude nadále uplatňován mezinárodní charakter výuky a tvůrčí činnosti
VŠOH. Prostředí na vysoké škole z tohoto důvodu bude i nadále založeno na plné integraci
přijíždějících studentů a hostujících vyučujících do života akademické obce, intenzivních
mezinárodních kontaktech v tvůrčích činnostech a zohledňování světového kontextu
a zahraničních zkušeností při přípravě studijních programů.
Cílem VŠOH v této oblasti je udržovat a rozšiřovat mezinárodní charakter výuky
a tvůrčí činnosti VŠOH.
1. Zvyšovat mobilitu studentů i akademických pracovníků (Erasmus+ aj.)
2. Zajišťovat absolventské pracovní stáže v zahraničí. Rozšířit nabídku studijních
předmětů vyučovaných v angličtině pro studenty VŠOH i studenty
přijíždějících v rámci programu Erasmus+.
3. Zvýšit dostupnost cizojazyčné literatury.
4. Pokračovat ve spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi, navazovat
nové kontakty.

PRIORITNÍ CÍL 4: Relevance
Vysoká škola bude ve své činnosti i v roce 2018 reflektovat aktuální společenský vývoj,
nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů.
V roce 2018 budou naplňovány cíle této oblasti u VŠOH:
 Rozvojem inovací včetně přizpůsobování obsahu a formy studijních programů
potřebám společnosti a nejnovějším trendům.
 Dokončením již získaných zakázek a 2 dalších nových, které se zabývají
analytickými/syntetickými studiemi regionálního charakteru z oblasti cestovního
ruchu, gastronomie nebo hotelnictví do roku 2020.
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 Rozvojem spolupráce s odbornými asociacemi zaměstnavatelů, zejména Asociací
hotelů a restaurací ČR, jejíž je VŠOH dlouholetým členem, hotelovými řetězci
a dalšími institucemi, jejichž názory a poznatky z praxe jsou pro rozvoj akademických
programů školy velmi důležité.
 Rozšiřováním pravidelných přednášek odborníků z praxe. Odborníci z praxe doplňují
výuku specializovaných předmětů.
 Pokračováním v propojení školy a praxe prostřednictvím Klubu partnerů VŠOH.

PRIORITNÍ CÍL 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
 Rozvoj výzkumné činnosti v podobě řešení projektů výzkumu a vývoje financovaných
z externích zdrojů (např. Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, resortní
ministerstva, orgány státní správy a samosprávy).
 Podpora dalšího fungování a rozvoje mezikatederních výzkumných týmů. Výzkumné
týmy se budou dále zasazovat o strategickou výzkumnou a vývojovou činnost, jejíž
výsledky budou plně aplikovatelné v praxi gastronomie, hotelnictví a cestovního
ruchu.
 Účast akademických pracovníků z VŠOH na tuzemských i mezinárodních fórech,
odborných soutěžích a vyžádaných přednáškách.
 Podpora publikační činnosti se zaměřením na publikování příspěvků v impaktovaných
a neimpaktovaných recenzovaných časopisech s cílem posílit podíl publikací
indexovaných databázích WoS, SCOPUS a ERIH PLUS.
 Snaha o zařazení vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism, Hospitality
and Commerce na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik)
vydávaných v České republice a dále jeho indexaci v mezinárodně uznávané databázi
ERIH PLUS. Neustálým cílem je vytvářet podporu pro zvýšení zájmu o publikování
v tomto časopise. V roce 2018 se očekává nárůst zájmu ze strany tuzemských
i zahraničních odborníků alespoň o 5 %.
 Neustálé zvyšování propagace každoročně pořádané Mezinárodní vědecká konference
VŠOH „Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu“ s cílem růstu
podílu zahraničních účastníků. Cílem je vzrůst těchto účastníků minimálně o 5 %.
 VŠOH vynaloží maximální úsilí k evidenci sborníku konference v databázi WoS.
 Podpora posilování mezinárodního partnerství. Cílem je, aby v roce 2018 VŠOH
získala alespoň jednoho významného zahraničního partnera, s nímž zahájí realizaci
výzkumného projektu a následnou publikační činnost.
 Pokračování ve vydávání monografií pokrývajících problematiku gastronomie,
hotelnictví a cestovního ruchu. V roce 2018 se očekává vydání alespoň dvou
monografií.
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PRIORITNÍ CÍL 6: Rozhodování založené na datech
VŠOH vychází při rozhodování v rámci jednotlivých procesů z dat, která jsou dostupná v databázích
vedených školou. Data, která jsou podkladem pro rozhodování, jsou zkontrolována a ověřena.
V roce 2018 patří mezi plánované cíle naplňování této oblasti u VŠOH:








Sběr dat z evaluace studentů a akademických pracovníků, jejich vyhodnocení a přijetí
opatření,
Šetření uplatnitelnosti absolventů VŠOH na trhu práce,
Šetření úrovně připravenosti absolventa VŠOH ve studijním programu Gastronomie,
hotelnictví a turismus s absolventem obdobného studijního programu ve vybrané zemi
Evropské unie,
Rozvoj stávajících, využívaných informačních systémů o další funkce a lepší uživatelské
prostředí,
Využívání současných informačních systémů z mobilního prostředí,
Elektronizace vnitřních procesů a digitalizace dat a s tím související kontrola dat, jejich
verifikace a reálnost.

PRIORITNÍ CÍL 7: Efektivita financování
 Provádět analýzu externích finančních zdrojů při financování školy (Dotační
a operační programy, výzkumné úkoly aj.)
 Zlepšovat marketingovou činnost a zvyšovat tak počet studentů

Podpůrná a doprovodná opatření
 Nadále pokračovat ve vytváření přívětivého a funkčního prostředí pro studenty,
akademické a jiné pracovníky školy při respektování ekonomických podmínek
a efektivity vložených investic;
 Nadále hledat finanční zdroje k zajištění činnosti školy a zajistit interní mechanismy
pro čerpání těchto prostředků;
 Lépe využívat možnosti mezinárodních projektů a přeshraniční spolupráce za účelem
efektivního financování rozvojových projektů;
 Mapovat možnosti v otázce sdílení kapacit a případné integrace zdrojů v rámci
spolupráce s partnery při zpracování úkolů výzkumu a vývoje, podporovat
komercializaci vlastních výsledků tvůrčí činnosti.
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Závěrečná ustanovení
Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy obchodní a hotelové pokrývá
následující období do konce roku 2018. Je pravděpodobné, že v tomto období budou přijaty
další významné dokumenty, které bude nutné integrovat do záměru školy. Dílčí úpravy pak
budou zahrnuty do další aktualizace dlouhodobého záměru.
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, byl dlouhodobý
záměr VŠOH schválen Akademickou radou VŠOH dne 23. 10. 2017.
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