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Úvod
Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další
tvůrčí činnosti (dále také Plán realizace) Vysoké školy obchodní a hotelové (dále také VŠOH)
pro rok 2019 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. Navazuje 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 2019.
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PRIORITNÍ CÍL 1: Zajišťování kvality
Kvalita se stala na VŠOH prioritní a každodenní součástí chodu školy. Na základě rozvoje
nástrojů ke zjišťování stavu kvality v pedagogické, vědecké i podpůrné činnosti zajištění
kvalitního vysokoškolského vzdělávání budou i v roce 2019 přijímána účinná opatření
vycházející z pravidelného vyhodnocování dosažených výsledků a jejich analýzy. Cílem
opatření je dosahování rostoucí úrovně kvality vzdělávacího procesu, vědecké práce a kvalitní
naplňování zákonů, standardů a norem platných pro vysoké školy. Mezi klíčové úkoly v rámci
tohoto prioritního cíle patří v roce 2019:
1. Rozvoj úrovně kvality připravovaných studijních programů na základě poznatků
výsledků vědy a výzkumu a posilování lidského faktoru osobním růstem jednotlivých
zaměstnanců VŠOH a přijímáním nových profesorů, docentů a odborných asistentů
s titulem Ph.D. Cílem je zkvalitnit výuku současně vyučovaných oborů v rámci
studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus a neustále zkvalitňovat nově
zpracovávané studijní programy.
2. Nadále pokračovat v důsledném řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost žen a mužů
zaměstnaných na VŠOH včetně zavádění opatření k podpoře slaďování pracovního
a soukromého života.
3. V rámci výuky, jako součást bodu 1, posílit pedagogické kompetence akademických
pracovníků, zejména požadováním důrazné zodpovědnosti za kvalitu přednáškové
i praktické pedagogické činnosti.
4. Rozvíjet nadále propojení teorie a praxe s odborníky z jednotlivých partnerských
asociací a s odbornými orgány rozšířením podílu jejich zapojování do zpracování
akreditační dokumentace v rámci praktické výuky na VŠOH a při vedení studentů při
praktické stáží.
5. Větší pozornost věnovat vytváření podmínek pro rozvoj zahraničních stáží
akademických a administrativních pracovníků VŠOH s cílem zvýšení odborné kvality
pedagogické, výzkumné, publikační a administrativní činnosti.
6. Pokračovat v analýze výchovně vzdělávacího procesu, vědecké a výzkumné činnosti
a stavu hodnocení kvality s důrazem na požadavky kladené novelizovaným zákonem
o vysokých školách a požadavky Národního akreditačního úřadu a vnitřními předpisy
VŠOH. Účinně propojit motivační faktory akademických pracovníků i obslužného
bloku s reálně dosaženou kvalitou.
7. Nadále posilovat aktivní roli studentů v procesech zajišťování kvality vzdělávacích
a tvůrčích činností s důrazem na spolupráci se studentským senátem. Upravit dotazníky
pro praktickou realizaci zavedených evaluačních procesů s cílem dosažení větší
objektivnosti při zjišťování reálného stavu kvality VŠOH.
8. Pokračovat v implementaci směrnice rektorky „Opatření proti sexuálnímu obtěžování“
jejím vysvětlováním, důsledným přístupem a řešením v případě jejího porušení.
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9. Pokračovat v procesu sebecertifikace (procesu kompatibility) Národního kvalifikačního
rámce pro vysokoškolské vzdělávání ve vztahu k zastřešujícímu kvalifikačnímu rámci
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA).

PRIORITNÍ CÍL 2: Diverzita a dostupnost
VŠOH chce nadále rozvíjet otevřenost školy pro všechny absolventy středních škol
s maturitou, umožnit uchazečům seznámit se s chodem a fungováním VŠOH v rámci Dnů
otevřených dveří, rovněž umožnit návštěvu výuky a předvést prostory, které VŠOH pro výuku
využívá. Ve spolupráci s odbornými školami budou pokračovat Odborné dny, které
zprostředkují vyučujícím a studentům středních škol nejnovější poznatky z odborných oblastí
a zároveň umožní se více osobně seznámit s vysokoškolským způsobem studia. Dále bude
VŠOH pokračovat v roadshow „Oblast turismu potřebuje vzdělané odborníky“ po odborných
školách a gymnáziích v ČR a SR.
Otevřenost je orientována nejen na uchazeče z České republiky, ale i z dalších zemí Evropské
unie a rovněž na zájemce mimo ni.
Bude pokračovat aktivní zapojení do vzdělávacích sekcí profesních komor (Asociace hotelů
a restaurací, Svaz obchodu a cestovního ruchu aj.), rozvoj spolupráce s orgány zodpovědnými
za obsah výuky ve středním školství se snahou usnadnit přechod studujících na vysokou
školu.
Budou prohlubovány vztahy s profesními organizacemi a odborníky z praxe s cílem
zvyšování kvality výuky pro studenty denního i kombinovaného studia společně s přijímáním
opatření ke zvládnutí problémových předmětů (matematika, statistika, ekonomie) formou
rozšíření míry využití informačních zdrojů a rozšíření konzultační činnosti kateder školy.
Praktická zaměstnání budou více orientována na spoluúčast odborníků z praxe, případně
k jejich realizaci přímo v subjektech cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví.
Na základě identifikace studijní neúspěšnosti bude pokračovat trend jejího snižování cestou
aktivních opatření, především formou doplňkového bezplatného repetitoria vybraných
předmětů v průběhu studia.
Diverzifikované vzdělávání umožní dosažení zřejmé přidané hodnoty pro znalosti, dovednosti
a kompetence všech studentů bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk,
národnost, předchozí vzdělávací či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené
zdravotními či jinými obtížemi. Nadále bude rozvíjen systém poradenství a podpory všech
uchazečů s důrazem na podporu studentů a uchazečů ze sociálně vyloučených komunit a těch,
kteří se ocitnou ve složitých životních situacích.
Studenti z méně podnětného neakademického prostředí mohou být v případě sociální tíživé
situace, podpořeni sociálním stipendiem, v případě vynikajících studijních výsledků
prospěchovým stipendiem z prostředků VŠOH.
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PRIORITNÍ CÍL 3: Internacionalizace
V roce 2019 bude výuka a tvůrčí činnost VŠOH Brno pokračovat v již probíhajícím
mezinárodním charakteru. 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. Bude posílena
mezinárodní spolupráce podporou zahraničních mobilit studentů.
Dále se bude zvyšovat internacionalizace výuky a mobilita studentů i akademických
pracovníků stálou realizací programu Erasmus+ K103.
Budou zpracovávány anglické mutace vybraných předmětů a rozšířena nabídka anglicky
vyučovaných předmětů pro standardní studenty i pro studenty přijíždějící v rámci programu
ERASMUS+. Budou prohloubeny již fungující nebo vytvořeny nové užitečné kontakty
s vhodnými zahraničními partnery, a to s cílem zapojení do mezinárodních programů
a spoluprací.
VŠOH bude pokračovat v uplatňování mezinárodní strategie s cílem pomoci studentům
a zaměstnancům získávat nové kontakty, posílit jejich schopnost pracovat v interkulturním
kontextu a zvýšit tak pracovní vyhlídky absolventů na evropské i celosvětové úrovni.

PRIORITNÍ CÍL 4: Relevance
Vysoká škola bude ve své činnosti v roce 2019 pokračovat v reflektování aktuálního
společenského vývoje, stejně tak nejnovějších vědeckých poznatků. Naplňování těchto cílů
bude realizováno především prostřednictvím:
 rozvoje inovací včetně přizpůsobování obsahu a formy studijních programů potřebám
společnosti a nejnovějším trendům,
 rozšíření 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,
 pokračování aktivit ve smyslu oslovování významných odborníků z praxe a propagátorů
oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, přičemž hlavním cílem této oblasti
je pořádání pravidelných přednášek, které významně doplňují výuku specializovaných
předmětů,
 pokračování snah v rámci propojení vysoké školy a praxe prostřednictvím Klubu
partnerů VŠOH.
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PRIORITNÍ CÍL 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
 rozvoj výzkumné činnosti v podobě hledání možností realizace výzkumných záměrů
financovaných z externích zdrojů (např. Grantová agentura ČR, Technologická agentura
ČR, resortní ministerstva, orgány státní správy a samosprávy),
 rozvoj výzkumné a vývojové činnosti se zapojením profesních organizací. V roce 2019
započne realizace alespoň jednoho výzkumného projektu s podporou některé
z profesních organizací,
 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 2019 se očekává nárůst zájmu ze strany tuzemských
i zahraničních odborníků alespoň o 10 %,
 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 10 %,
 VŠOH vynaloží maximální úsilí k evidenci sborníku konference v databázi WoS,
 podpora posilování mezinárodního partnerství. Cílem je, aby v roce 2019 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 2019 se očekává vydání alespoň dvou
monografií.

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 rámci problematiky spojené s daty budou v roce 2019 realizovány
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dvě oblasti aktivit. První se týká sběru dat a následných činností s nimi spojených. Druhá pak
bude řešit problematiku zdrojů dat.
V rámci první oblasti jsou v roce 2019 plánovány následující aktivity:
 sběr dat z evaluace studentů a akademických pracovníků s následným vyhodnocením
a podáním návrhů pro přijetí případných opatření
 realizace šetření:
o uplatnitelnosti absolventů VŠOH na trhu práce,
o připravenosti absolventů VŠOH ve studijním programu Gastronomie, hotelnictví
a turismus s absolventy obdobného studijního programu ve vybrané zemi
Evropské unie.
K aktivitám souvisejícím druhou oblastí patří především:
 rozšíření stávajících informačních systémů, včetně mapování trhu ve smyslu případné
inovace prostředí IS/IT,
 pokračování v elektronizaci vnitřních procesů a digitalizaci dat a s tím související
kontrola dat.

PRIORITNÍ CÍL 7: Efektivní 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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PŘÍLOHA č. 1: Osnova plánu investičních aktivit vysoké školy pro rok 2019
V roce 2019 neplánuje VŠOH investiční akci.
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Závěrečná ustanovení

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 Plán realizace
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
Vysoké školy obchodní a hotelové pro rok 2019 schválen Akademickou radou VŠOH
dne 24. října 2018.
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