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1. Standardem pro podání studijního programu k akreditaci u VŠOH je:  

 

 vymezení požadavků,  

 stanovení indikátorů naplnění požadavků, 

 uvedení dalších podkladů prokazujících poslání Vysoké školy obchodní  

a hotelové, kterými škola doloží naplnění požadavků. 

 

2. Akreditační spis vychází z povinných dokumentů vypracovaných vysokou školou 

 

Jsou to: 

- výroční zprávy o činnosti (§ 21 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 písm. a) zákona  

o vysokých školách), 

- výroční zprávy o hospodaření (§ 21 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 písm. a) zákona  

o vysokých školách) 

- strategický záměr (§ 21 odst. 1 písm. b) a § 42 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých 

školách), 

- písemná žádost o akreditaci studijního programu (§ 79 odst. 2 zákona o vysokých 

školách), 

- zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a o souvisejících 

činnostech a dodatky k této zprávě (§ 12a odst. 4 písm. c), § 42 odst. 1 písm. d) a § 

77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách), 

- sebehodnoticí zpráva, popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků 

vyplývajících z příslušných standardů pro akreditaci studijního programu (§ 79 odst. 2 

písm. e) zákona o vysokých školách). 

 

3. Další požadavky: 

 

- studijní program musí být z hlediska oblasti vzdělávání, typu, formy a profilu 

v souladu s posláním a strategickými záměry Vysoké školy obchodní a hotelové, 

- Vysoká škola obchodní a hotelová vymezuje rámcové uplatnění absolventů a pracovní 

pozice, které může budoucí absolvent zastávat - profil absolventa, 

- Vysoká škola obchodní a hotelová komunikuje s profesními komorami, popř. 

představiteli zaměstnaneckých organizací, a monitoruje jejich očekávání a požadavky 

na absolventy, 

- Vysoká škola obchodní a hotelová přihlíží ke společenským potřebám a monitoruje 

společenskou zpětnou vazbu k jí uskutečňovaným činnostem, 

- lze prokázat soulad studijního programu se souvisejícími činnostmi Vysoké školy 

obchodní a hotelové, v případě VŠOH se jedná o akademicky zaměřený studijní 

program. 

 

V současné době jsou Vysokou školou obchodní a hotelovou realizovány bakalářské 

studijní programy, které zahrnují zásady aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí 

činnosti v daném oboru. Obsah studia odpovídá cílům studia a umožňuje dosažení 



stanoveného profilu absolventa. Součástí obsahu studia jsou základní teoretické disciplíny, 

a to v podobě povinných nebo povinně volitelných předmětů. 

 

 

4. Personální zajištění studijního programu 

V rámci personálního zabezpečení akademického studijního programu je stanoveno, že: 

 

 Garant: 

 

a) garantem bakalářského studijního programu je akademický pracovník, který má na  VŠOH 

stanovenou pracovní dobu v rozsahu týdenní pracovní doby podle zákoníku práce) a který má 

minimálně vědeckou hodnost „kandidáta věd“ (ve zkratce CSc.) nebo akademický titul 

„doktor“ (ve zkratce Ph.D. nebo ve zkratce Th.D.) (dále jen „vědecká hodnost“), 

b) celkový součet týdenní pracovní doby garanta bakalářského studijního programu mimo 

pozici akademického pracovníka v ostatních pracovněprávních vztazích nepřesáhne svým 

rozsahem polovinu týdenní pracovní doby stanovené zákoníkem práce na téže nebo jiných 

vysokých školách, 

 

 Akademický pracovník: 

a) základní teoretické předměty profilujícího základu bakalářského studijního programu 

musejí být garantovány akademickými pracovníky s vědeckou hodností, 

b) u odborníků z praxe musí být uvedeno jejich působení v oboru za posledních 5 let.  

 

5. Další procesní činnosti 

 

a) Rozhodnutí o tvorbě, zpracování a podání žádosti o akreditaci nového studijního 

programu je v pravomoci rektorky VŠOH. Ke zpracování návrhu nového studijního 

programu dochází zejména na základě podnětu vedoucích kateder, profesorů, docentů 

a Ph.D. (CSc.) školy. Ke zpracování stanovuje rektorka garanta studijního programu 

z řad profesorů, docentů a Ph.D., kteří svou profesí, absolvovaným vzděláním  

a dosaženými vědeckými hodnostmi odpovídají předpokladům stanoveným zákonem 

o vysokých školách a předpisům vydaným Národním akreditačním úřadem. Tvorbou  

a zpracováním dokumentace pro akreditaci studijního programu pověřuje rektorka 

garanta studijního programu, který řídí zpracování akreditační dokumentace podle 

pokynů rektorky, ve spolupráci s prorektory VŠOH, vedoucími kateder a jednotlivými 

akademickými pracovníky.  

 

b) Po zpracování akreditačního materiálu ve smyslu standardů vydaných Národním 

akreditačním úřadem probíhá vnitřní proces oponentního řízení schvalování 

navrženého studijního materiálu, zaměřený na komparaci zpracovaného dokumentu 

s legislativními požadavky, požadavky profesních organizací, s požadavky kladenými 

na úroveň studijního programu v souladu s poznatky vědy a výzkumu a s předpoklady 

pro zajištění finančního, materiálního a informačního zabezpečení.  Po realizaci 

uvedené části vnitřního procesu oponentury zpracovaného materiálu, zapracování 



připomínek a odstranění nedostatků je návrh studijního programu předložen garantem 

Akademické radě VŠOH. Po schválení návrhu studijního programu rozhodne rektorka 

VŠOH o jeho předložení Národnímu akreditačnímu úřadu. 

 

c) Po případné úspěšné akreditaci navrhovaného studijního programu dochází k jeho 

realizaci podle pokynů rektorky VŠOH a funkční působnosti zaměstnanců školy. 

 

d) V prvním kole výuky nového bakalářského studijního programu probíhá pilotní 

projekt realizace studijního programu a vyhodnocování jeho struktury, obsahu  

a kvalitativní úrovně realizace. Na jejich základě jsou přijímána opatření ke zvýšení 

úrovně kvality realizace programu. Důraz je kladen i na vyjádření odborníků z praxe, 

zejména na jejich připomínky k obsahu a realizaci výuky a odborné praxe. 

  

Závažné změny v akreditovaném studijním programu se projednávají v kolegiu rektorky  

a předkládají se k projednání Akademické radě VŠOH. V případě jejich schválení 

akademickou radou se postupují ke schválení Národnímu akreditačnímu úřadu. 
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