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Úvod 
 

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen VŠOH) za 

rok 2017 byla zpracována na základě ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu 

s doporučenou rámcovou osnovou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2017. 

Východiskem pro zpracování byla aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, 

výzkumné a vývojové činnosti VŠOH pro rok 2017. 

Vysoká škola obchodní a hotelová vznikla na základě státního souhlasu s činností 

soukromé vysoké školy v roce 2006. Vzdělávací, výzkumná a vývojová činnost byla zahájena 

v akademickém roce 2007/2008.  

Výroční zpráva VŠOH za rok 2017 byla projednána a schválena Akademickou radou 

VŠOH dne 15. května 2018 a bude zveřejněna na internetových stránkách školy 

www.hotskolabrno.cz.  

 

 

V Brně 18. května 2018                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         PhDr. Ludmila Bartoňová                                        

                                                                                                                       rektorka  

 

 

 

 

  

http://www.hotskolabrno.cz/
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 Textová příloha výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2017 
 

  
 
1   Základní údaje o vysoké škole 
 

a) Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy 
a všech součástí (fakult, institutů, ústavů a poboček) 

 
Úplný název vysoké školy: 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 

 

Používaná zkratka názvu: 

 

VŠOH 

 

Adresa a kontaktní údaje: 

 

Bosonožská 9, 625 00 Brno 

 

telefon: 547 218 247 

 

e-mail: info@hotskolabrno.cz 

 

http://www.hotskolabrno.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hotskolabrno.cz
http://www.hotskolabrno.cz/
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b) Organizační schéma vysoké školy 
 
 

Schéma organizační struktury VŠOH v roce 2017 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

             

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oddělení 

výzkumu  

a vývoje 

 

Katedra 

ekonomie, 

ekonomiky  

a managementu 

 

Knihovna 
 

Studovna  
 

 

Rektorka 
 

 

Studentský 

senát 

 

Akademická 

rada 

 

Disciplinární 

komise 

 

 

Sekretariát 

 

 

Studijní 

oddělení 

 

Prorektor  

pro vzdělávací  

činnost 

 

 
 

Katedra 

gastronomie 

 

Katedra 

hotelnictví 

a cestovního 

ruchu 

Rada pro vnitřní 

hodnocení VŠOH 

 

Prorektor pro  

vědu, výzkum  

a vnější vztahy 

 

 

 

Kvestorka 

 

http://www.svikladno.cz/struktura.htm
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c) Složení (s uvedením změn v roce 2017) vědecké rady, správní rady, akademického 
senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy 
 

Rektorka PhDr. Ludmila Bartoňová  

Kvestorka JUDr. Helena Fišerová 

  

Prorektor pro vzdělávací činnost  Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.                                                                              

Prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy      prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 

 
 

Akademická rada 
 

Složení Akademické rady VŠOH   

 

PhDr. Ludmila Bartoňová 

Ing. Jan Dufek  

doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.  

JUDr. Helena Fišerová 

doc. Ing. Roman Horák, CSc. 

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.hc.  

doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

Ing. Jiří Imrýšek 

prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. 

Ing. Radim Jančura 

Ing. Stanislav Juránek 

Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

Ing. Vít Obenrauch   

doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

doc. Ing. Jana Štofilová, Ph.D. 

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. 

Ing. Pavel Vajčner 

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 

prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. 

Ing. Beatrice Vojtková 

Mgr. Zuzana Vojtová 

prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

Ing. Gabriela Zedníčková 

Mgr. Yvonne Zelníčková 

 

 

Studentský senát 
 

Složení Studentského senátu: 
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Předsedkyně: 

- Lenka Pavlíková, senátorka za 3. ročník, studijní obor GHCR    

 

  Členové:  

- Matúš Rašlík, senátor za 1. ročník, studijní obor GHCR 

- Marek Trejbal, senátor za 1. ročník, studijní obor MHCR 

- Dominik Ptáček, senátor za 2. ročník, studijní obor GHCR  

- Arne Žurek, senátor za 3. ročník, studijní obor MHCR  

- Tetyana Shpilka, senátorka za 3. ročník, studijní obor MHCR   

 

 

Rada pro vnitřní hodnocení VŠOH:  
  
Předsedkyně:  

- PhDr. Ludmila Bartoňová - rektorka  
 

Zástupce předsedkyně:  

- prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 
 

Členové rady:  

- Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.  

- Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D. 

- Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

- Mgr. Hana Vovsová 
 

Člen rady z řad studentů:  

- Arne Žurek – student 3. ročníku, studijní obor MHCR  

 
  

d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol (Česká konference rektorů, 
Rada vysokých škol) s uvedením členů (vč. změn v roce 2017) a jejich funkcí 
v orgánech reprezentace 

 
VŠOH a její pracovníci jsou zastoupeni v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních 

a jiných organizacích, kde často působí ve vzdělávacích sekcích příslušných organizací. 

 

- Rada vysokých škol 

- Asociace soukromých vysokých škol 

- Asociace hotelů a restaurací 

- Svaz obchodu a cestovního ruchu 

- Česká barmanská asociace 

- Společenstvo cukrářů ČR 

- Regionální hospodářská komora 

- Asociace kuchařů a cukrářů ČR 

- Asociace průvodců 

- KPH ESF MU 

- FRVŠ 

- European Geography Association for Students and Young Geographers 

- Česká geografická společnost 

- Česká asociace pro geoinformace 

- Kartografická společnost ČR 
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- Zeměpisné sdružení 

- Syndikát novinářů ČR 

- Obec spisovatelů ČR 

- Obec spisovatelů SR 

- IBBY ČR 

- Česká asociace pro evropská studia (člen) 

- Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu  

w Bialymstoku, Polska (Centre of Information and Organization of Public Finance and 

Tax Law Research in Central and Eastern Europe, Bialystok, Poland)  

- Česká advokátní komora (profesní) 

- Jednota českých právníků 

- Technická komise pro senzorickou analýzu při ČIA v Praze (Český institut pro 

akreditaci) 

- Česká technologická platforma při České potravinářské komoře, Praha 

 

 
e) Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle 

 
Poslání Vysoké školy obchodní a hotelové  

 

Vysoká škola obchodní a hotelová působí ve vysokém školství 11 let. Jejím posláním je 

poskytovat kvalitní vzdělání širokému okruhu zájemců pro uplatnění v praxi zejména  

v odvětví hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu a s nimi souvisejících činností a získávat 

poznatky obohacující teorii managementu a uspokojující potřeby praxe ve výše uvedených 

odvětvích a přispívat k jejich rozšiřování.  

 
Vize Vysoké školy obchodní a hotelové 

 

V roce 2018 chce být Vysoká škola obchodní a hotelová: 

 

 vysokou školou poskytující kvalitní akademické vzdělávání na úrovni srovnatelné  

se špičkovými vysokými školami podobného zaměření v evropském prostoru 

 

 uznávanou vzdělávací a výzkumnou institucí mezi odborníky v akademické obci  

i profesionály v praxi v oboru hotelnictví, gastronomie, cestovním ruchu a obchodní 

činnosti v  Jihomoravském kraji, v České republice, ale i v Evropské unii 

 

 vysokou školou, jejíž absolventi budou dosahovat kladného hodnocení od zaměstnavatelů 

na trhu práce v Evropské unii, a to pro své znalosti, schopnosti a profesní dovednosti 

získané studiem 

 

 institucí zaměřující se na aplikovaný výzkum přinášející významné a potřebné nové 

poznatky obohacující teoretickou bázi v problematice cestovního ruchu, hotelnictví,  

v gastronomii a obchodu, stejně tak i výstupy požadovanými praxí 

 

 atraktivní vysokou školou s prostředím, ve kterém se studenti budou cítit hrdi na svou alma 

mater, která bude podporovat dlouhodobou vazbu absolventů ke škole 
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 vysokou školou, která bude nadále modernizovat a zatraktivňovat vzdělávání v souvislosti 

s technologickými trendy 

 

 

 

Základní strategie Vysoké školy obchodní a hotelové: 

 

 strategie prohlubování kvality výchovně vzdělávacího procesu 

 strategie zaměřená na vzdělávání středního managementu v odvětví hotelnictví, 

gastronomie a cestovního ruchu 

 rozvoj vědecko-výzkumné činnosti s důrazem na propojení s odbornou praxí 

 příprava a realizace nových studijních programů dle novely zákona o vysokých školách  

s cílem dosahování vysoké úrovně kvality a výuky 

 vytváření podmínek pro zlepšování kvalifikační úrovně akademických pracovníků  

v kategoriích doktorů, docentů a profesorů 

 
 

f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2017 v oblasti vnitřních předpisů 
 
V oblasti vnitřních předpisů registrovaných MŠMT došlo v roce 2017 ke schválení nového 

Statutu VŠOH a Pravidel systému vzdělávací a tvůrčí činnosti, s nimi souvisejících činností  

a rovněž vnitřního hodnocení kvalit VŠOH.  

 
 

g) Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 
Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydáváme výroční zprávu o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2017. 

 

I.  

Podle § 18 odst. 1 písm. a)  

Počet podaných žádostí o informace: 0  

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0  

 

II.  

Podle § 18 odst. 1 písm. b)  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.  

 

III.  

Podle § 18 odst. 1 písm. c)  

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo 

přezkoumáno soudem.  

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními  

o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje.  
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IV.  

Podle § 18 odst. 1 písm. d)  

Výčet jednotlivých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty.  

 

V.  

Podle § 18 odst. 1 písm. e)  

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení:  

Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.  

 

VI.  

Podle § 18 odst. 1 písm. f)  

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další 

informace.  

 
 
  
 
2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
 

a) Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů 
popsaných metodikou výsledků učení 

 
V roce 2017 realizovala VŠOH výuku v akreditovaném bakalářském studijním programu 

6503 - Gastronomie, hotelnictví a turismus v oborech:   

 

- Management hotelnictví a cestovního ruchu 

- Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch 

 

Oba obory byly vyučovány formou prezenčního a kombinovaného studia.  

 

Cílem studia studijního oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu je připravit 

absolventy pro zvládnutí řídících, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti 

středního managementu v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, 

zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu i v samostatném 

podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie. 

 

Cílem bakalářského studijního oboru Gastronomie v hotelnictví a cestovním ruchu je připravit 

odborně a teoreticky vzdělané odborníky pro široké uplatnění v gastronomii a cestovním 

ruchu. 

 

Studijní obor poskytuje studentům získání odborných znalostí a dovedností (z oblasti 

gastronomie, technologie přípravy pokrmů, bezpečnosti potravin, hotelnictví, cestovního 

ruchu aj.), také všeobecné znalosti (ze zbožíznalství, výživy a stravování, ekonomie, 

účetnictví a daní, jazykových a komunikačních dovedností, marketingu, managementu, práva, 

logistiky, udržitelného rozvoje aj.). 
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Cíle studia studijních oborů hledají oporu v koncepčních materiálech Evropské unie, České 

republiky a Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje turismu a lidských zdrojů, zejména  

v dokumentu Evropské komise Working Together for the Future of European Tourism ze září 

2009, v Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení 

Evropského společenství z prosince 2007, z Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na 

období 2014 – 2020, ze Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2014 – 2020 

ze Strategického rámce Česká republika do roku 2030, z tzv. Programu rozvoje cestovního 

ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020 a ze strategie Rozvoje lidských zdrojů 

Jihomoravského kraje na roky 2016 – 2025.  

 

Do studijních oborů jsou zahrnuty nové priority Evropské unie (EU) stanovené ve strategii 

„Evropa 2020“ s cílem udržet Evropu jako přední světovou destinaci cestovního ruchu.    

Do studijních oborů jsou zahrnuty cíle evropské normalizace v cestovním ruchu aplikované 

mimo jiné do mezinárodně platných norem služeb cestovního ruchu vydaných v České 

republice, stejně jako požadavky na ochranu spotřebitele. 

 

Studijní obory reagují na koncepci „Learning Areas“ vytvořenou Evropským centrem pro 

rozvoj odborného vzdělávání. Podstatou studia je propojení poznatků získaných ve škole  

s jejich aplikací a ověřováním v praxi. 

 

Náplň studijních oborů odráží strategický cíl ET 2020: zlepšit kreativitu a inovace včetně 

podnikatelských schopností, podporovat osvojování klíčových průřezových kompetencí, 

smyslu pro iniciativu a podnikatelské myšlení. 

 

V souladu s těmito dokumenty je studium oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu  

a oboru Gastronomie v hotelnictví a cestovním ruchu koncipováno jako bakalářské tříleté 

studium, které vytváří ucelenou možnost uplatnění v praxi nebo pokračování v magisterském 

studiu, vždy za použití systémů kreditů jako vhodného prostředku podpory všestranné 

studentské mobility – tzv. Evropský kreditní systém (ECTS). 

 

Obory jsou a priori orientovány na vzdělávání studentů, kteří pak mají větší uplatnitelnost na 

trhu práce, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních 

podnicích a také v samostatném podnikání. VŠOH v roce 2017 pokračovala v procesu 

převádění anotací jednotlivých předmětů do formy výstupních znalostí a dovedností, kdy je 

každý předmět charakterizován z hlediska hodinové dotace, počtu kreditů, typu výstupu, 

způsobu ukončení (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška), vstupních požadavků, 

výstupních znalostí, získaných kompetencí, cílů a obsahu, základní literatury, rozšiřující  

a doplňující literatury, odborných periodik a internetových odkazů. Pro jednotlivé obory jsou 

dále definovány znalosti získané ve třech úrovních: znalosti všeobecné, které student získává 

v rámci základních modulů studijního oboru, znalosti odborné, které student získává v rámci 

modulu základu oboru, a znalosti speciální, které student získává v rámci oborové 

specializace. Pro studijní obory je připraven hodnoticí plán, který se odvíjí od stanovení 

profilu absolventa. Na základě těchto očekávaných studijních výstupů jsou stanovovány 

odpovídající metody hodnocení studentů v průběhu jejich studia. K jednotlivým učebním 

vstupům jsou přiřazovány metody hodnocení studentů. Každá metoda je popsána z hlediska 

hodnoticích technik, požadavků na individuální studentské práce, způsobů klasifikace, zpětné 

vazby pro studenty a z hlediska hodnotitelů. Uvedené aktivity jsou provázeny podporou 

akademických pracovníků ze strany školy formou školení, workshopů a konzultací. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:em0028
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Do studijního programu Management hotelnictví a turismus jsou zahrnuty cíle evropské 

normalizace v cestovním ruchu aplikované mimo jiné do mezinárodně platných norem služeb 

cestovního ruchu vydaných v České republice, stejně jako požadavky na ochranu spotřebitele.  

 

Náplň studia koresponduje s projektem MŠMT projekt „Reforma vysokého školství", 

který je součástí pilíře "Vzdělanost" Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 

České republiky pro období 2012 až 2020, a to výraznou orientací studia na získání 

praktických dovedností a znalostí úzce provázanými s praxí (viz obsah Studijního programu) 

tak, aby absolventi byli schopni rychle reagovat na očekávání a požadavky zaměstnavatelů 

související s kvalifikací a potřebnými poznatky. Zároveň je studium koncipováno tak, aby 

absolventi bakalářského stupně studia, kteří hodlají pokračovat ve studiu na magisterském 

stupni na jiných vysokých školách, byli schopni úspěšně obstát v přijímacím řízení a také 

magisterský titul získat. Zde vychází management školy z dosavadních zkušeností a poznatků 

z průzkumů mezi absolventy.  

 

Studijní obory reagují i na aktuální a zároveň dlouhodobě přetrvávající situaci na trhu práce  

v Jihomoravském kraji a sousedních regionech včetně příhraničních regionů Slovenské 

republiky. Zájem o potřebu zvyšování kvalifikace jako takové a zejména získání dalších 

prohlubujících znalostí a dovedností v oboru nejenom hotelnictví a cestovního ruchu, ale  

i gastronomie, na úrovni bakalářského studia deklarují na jedné straně absolventi a stávající 

studenti Vysoké školy obchodní a hotelové (výsledky dotazníkových šetření i osobních 

rozhovorů v rámci hodnocení kvality studia), na straně druhé partneři školy z řad profesionálů 

– zástupců podniků i organizací (Asociace hotelů a restaurací ČR, Česká barmanská asociace, 

Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Centrála cestovního ruchu 

Jižní Morava, Svaz vinařů ČR, Regionální hospodářská komora Brno a zástupci konkrétních 

podniků). Dané studijní obory jsou předpokladem pro uspokojování rostoucí poptávky 

zájemců po bakalářském stupni vzdělání.  

 

 
b) Vysoká škola stručně charakterizuje další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování 

akreditovaných studijních programů), které v daném roce realizovala a které 
považuje za významné 

 
VŠOH pořádala i v roce 2017 mezinárodní osvětovou akci GIS Day, do níž je škola zapojena 

prostřednictvím Laboratoře experimentální a aplikované geografie (LEAG). Cílem akce je 

v průběhu jednoho týdne představit veřejnosti trendy a inovace v geoinformatice. 

 

LEAG každý rok v rámci předmětů Cestovní ruch a udržitelný rozvoj a GIS in Tourism 

realizuje terénní výzkum (mapování) udržitelnosti cestovního ruchu v suburbánním lemu 

města Brna. Zároveň spolupracuje na pořádání společných terénních kurzů pro studenty 

VŠOH a MENDELU Brno.   

Pro studenty byly zajištěny přednášky odborníků z praxe a z jiných akademických pracovišť 

tematicky blízkých profilovým předmětům gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. 

Kontakty jsou tak navazovány s významnými ubytovacími zařízeními, stravovacími 

zařízeními a institucemi terciárního vzdělávání podobného směru. 

 

Dále VŠOH pořádá pro studenty workshopy, semináře, přednášky odborníků z praxe, odborné 

stáže, mezinárodní soutěže, praxe a odborné exkurze.  
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3 Studenti 
 

a) Vysoká škola stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní neúspěšnosti, 
například s ohledem na problematiku vyrovnávání nízkých kompetencí na vstupu, 
adekvátní informovanosti o náplni studijních programů, jejich souladu s požadavky 
studentů apod. 

 
Studijní neúspěšnost má několik hlavních důvodů. Větší část neúspěšných studentů tvoří 

studenti kombinované formy studia. Důvodem bývá především vysoká časová  

a studijní náročnost pro studenty při zaměstnání, kdy potřebu zkombinovat vysoké pracovní 

zatížení s nároky vysokoškolského studia nelze vždy plně zrealizovat. VŠOH průběžně 

monitoruje počty studentů předčasně ukončujících studium i důvody, které je k tomu vedou, 

aby mohla co nejefektivněji postupovat při prevenci.  

 

Na základě toho jsou i nadále realizována zavedená následující opatření: 
    

1) Časová náročnost přímé výuky je u kombinované formy studia optimalizována (výuka 

probíhá v pátek a sobotu). 
   

2) Studentům, kteří nedokážou dostatečně skloubit studium se zaměstnáním (dlouhodobě, 

resp. dočasně), je umožněno opakování předmětů s jinou studijní skupinou nebo vytvoření 

individuálního studijního plánu, resp. přerušení studia (až na 2 roky).  
 

3) VŠOH nadále rozvíjí provozovanou e-learningovou platformu, v jejímž rámci jsou  

k dispozici studijní opory a prezentační materiály pro každý vyučovaný předmět studijního 

programu.  
 

4) Finanční otázka – studentům je po podání žádosti umožněno rozložit si platbu studijních 

poplatků do několika splátek nebo rovněž posunout platbu studijních poplatků.  
 

5) Část studentů, kteří předčasně ukončili studium, se po čase ke studiu vrací a po případném 

uznání v minulosti vykonaných zkoušek ve studiu úspěšně pokračuje a dokončuje ho.  

 
 

b) Vysoká škola okomentuje, jaká opatření uplatňuje pro omezení prodlužování studia 
 
Po každém semestru jsou vyhodnocovány výsledky dosažené při plnění povinností  

v semestru. U předmětů s neúspěšností studentů větší než ¼ počtu studentů se i nadále 

provádí analýza studijní neúspěšnosti, jejímž výsledkem je nastavení opatření, která umožní 

studentům lépe zvládat stanovené povinnosti. Prodlužování studia je omezené maximální 

dobou přerušení studia – je stanoveno na 2 roky a platností splněných povinností – zápočtů, 

klasifikovaných zápočtů a zkoušek na maximálně 5 let. Po této době by student musel 

uvedenou studijní aktivitu realizovat znovu, včetně všech činností, které naplňují např. 

podmínky pro udělení zápočtu. K tomu je nezbytné absolvovat celý předmět znovu. 

 
 

c) Vysoká škola stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní/specifické stipendijní 
programy 

 
VŠOH má svůj prospěchový stipendijní program. Zahrnuje úspěšné studenty se studijním 

průměrem v semestru do průměru 1,3. Realizace prospěchového stipendijního programu se 

řídí stipendijním řádem VŠOH. 
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Vysoká škola stručně uvede, jaké poradenské služby a v jakém rozsahu poskytuje studentům  
 
Studenti mají k dispozici poradenství VŠOH, které nabízí individuální konzultace odborníků 

v oblastech profesního, psychologicko-pedagogického, finančního a právního poradenství. 

Poradna je realizována formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného 

kontaktu, nebo osobně v prostorech VŠOH. 
 
 

d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty se 
specifickými potřebami a jakým způsobem jsou tito studenti identifikováni 

 
Studentům se specifickými potřebami je umožněn bezbariérový přístup do prostorů VŠOH. 

Ve studiu je možné využít řadu konzultačních hodin vypsaných jednotlivými akademickými 

pracovníky. Individuální péče je, po domluvě s akademickým pracovníkem, studentům 

věnována i mimo vypsané hodiny. 
 
 

e) Vysoká škola uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými 
studenty a zájemci o studium 

 
Nadaní studenti se zapojují do zpracování vědeckých úkolů řešených u VŠOH. Zároveň mají 

možnost poznávat i praktický výkon studovaného oboru v dalších individuálních praxích nad 

rámec praxe stanovené studijním plánem. Nadaní studenti se na základě výběrového řízení 

účastní akcí programu Erasmus+. Rovněž dochází k jejich zapojení do studentské tvůrčí 

činnosti VŠOH a do soutěží pořádaných profesními orgány, např. CzechTourism.  

 
 

f) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty se 
socioekonomickým znevýhodněním a jakým způsobem jsou tito studenti 
identifikováni 

 
Stěžejní roli v propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti sehrává Interní grantová agentura 

Vysoké školy obchodní hotelové (GA VŠOH). Účelem GAVŠOH je podpora vědeckých 

aktivit i talentovaných studentů a rozvoj vzdělávacího procesu, to vše s přesahem do aplikační 

sféry. Tímto přesahem se rozumí spolupráce s odbornou praxí - nositelem VaV zakázek  

v oblasti aplikovaného výzkumu (např. řešené grantové úlohy pro Ministerstvo pro místní 

rozvoj, CzechTourism, město Brno apod.), do nějž se zapojují i studenti. Kontakty  

s regionálními stakeholdery posilují pozici VŠOH v regionálním kontextu jako klíčového 

hráče v oblasti formování vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii.  

 
g) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje rodiče mezi svými 

studenty.  
 

Studentky matky mají právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či 

rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou 

dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Pokud se studentky 

rozhodnou po porodu zkusit školu zvládnout bez přerušení, vysoká škola jim vychází vstříc 

posunutím důležitých termínů. 
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4 Absolventi  
 

a) Vysoká škola stručně uvede, jakým způsobem spolupracuje a udržuje kontakt 
se svými absolventy 

 
Vybraní absolventi nadále se školou spolupracují v rámci výukového procesu a mimo něj – 

část se zapojuje do přednášek a seminářů v rámci výuky na VŠOH. Někteří absolventi 

rozšířili řady akademických pracovníků VŠOH nebo spolupracují v rámci praxí současných 

studentů. Jedním ze způsobů zapojení absolventů do činnosti VŠOH je také jejich účast  

v komisích při obhajobách seminárních prací, kde dávají studentům jedinečnou zpětnou 

vazbu. 

 

VŠOH má Klub absolventů, kteří se nepravidelně setkávají a informují představitele vysoké 

školy o svých zkušenostech v praxi, nových trendech v oboru v ČR, ale zejména v dalších 

zemích Evropské unie i jinde v zahraničí. Část absolventů komunikuje cestou elektronické 

pošty v odborné problematice, resp. nabízí možnost představení své firmy a jejího poslání. 

Absolventi mají přístup do informačního systému školy. Jsou zváni na akce školy.  

 

Někteří absolventi, kteří pracují v oboru, předávají své zkušenosti studentům v rámci 

odborných přednášek. Úspěšní absolventi se tak rádi stávají ambasadory Vysoké školy 

obchodní a hotelové.  

 
 

b) Vysoká škola uvede, jakým způsobem sleduje zaměstnanost a zaměstnatelnost svých 
absolventů a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní průzkumy 
uplatnitelnosti svých absolventů a zjištěná fakta reflektuje, např. v obsahu studijních 
programů 

 
Zjišťování zaměstnanosti absolventů probíhá cestou individuálních rozhovorů a dále na bázi 

dotazníkového šetření. S ohledem na to, že část absolventů je z řad studentů/absolventů 

kombinované formy studia, je úroveň zaměstnanosti vysoká. V tomto případě zaměřujeme 

pozornost především na kariérní postup absolventů po ukončení studia, nikoliv na získání 

zaměstnání jako takového. Podobně je tomu i u studentů denního studia, kdy se část z nich po 

absolvování bakalářského studijního programu na VŠOH hlásí ke studiu magisterského 

programu na některé z vysokých škol, která je absolventům profesně blízká.  

 

Reflexe aktuálních požadavků trhu práce vychází z pravidelného monitoringu trhu práce, 

přičemž výsledky jsou do studijního programu implementovány nejčastěji formou projektů 

aktuálně reagujících na požadavky znalostní ekonomiky. 

 
 

c) Vysoká škola uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli svých 
studentů 

 
Vysoká škola obchodní a hotelová spolupracuje s řadou profesních a odborných orgánů, jak je 

uvedeno v bodu 1, písm. d) této výroční zprávy. Zástupci VŠOH se účastní zasedání 

profesních a odborných orgánů, spolupracují na projektech jimi navrhovaných, zapojují 

studenty do jejich činnosti v rámci odborných praxí. Zástupci uvedených organizací jsou 
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rovněž zapojováni v rámci realizace vědeckých konferencí a workshopů, které VŠOH pořádá. 

Součástí spolupráce je účast na praktické výuce. 

 
 
5 Zájem o studium 
 

a) Vysoká škola stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou 
zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli atd. 

 
Přijímací řízení realizuje VŠOH formou pohovoru s cílem zjištění zájmu a motivace uchazečů 

o zvolený studijní program. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky. Škola dává 

příležitost všem zájemcům o studium. Kromě zájmu o studijní program se uchazeči od 

akademických pracovníků dovědí základní informace o studiu a o škole. Po přijímacím řízení 

je vydáno rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) uchazeče o studium. 

 
 

b) Vysoká škola uvede, jakým způsobem spolupracuje se středními školami v oblasti své 
propagace 

 
Vysoká škola obchodní a hotelová vysílá své akademické pracovníky na střední školy, které 

se zabývají příbuzným odborným zaměřením, a je předpoklad, že jejich studenti mohou na 

středoškolskou výuku navázat studiem na VŠOH.  

Nejméně dvakrát ročně pořádá VŠOH tzv. „Den otevřených dveří“. Před jeho realizací jsou 

obeslány vybrané střední školy pozvánkou pro studenty i pedagogy k návštěvě a seznámení se 

s vysokou školou, jejím chodem, studijním programem a vybavením.  

VŠOH má navázaný úzký kontakt s výchovnými poradci vybraných středních škol. Pro ně 

jsou organizovány odborné konference na vybrané téma související se studiem na VŠOH.  

 
 
 
6 Zaměstnanci  
 

a) Vysoká škola stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické 
pracovníky, zda a jaké přijala motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců 
v závislosti na dosažených výsledcích a zda systém hodnocení zohledňuje profesní 
přestávky z důvodu rodičovství či dlouhodobé nemoci a jakým způsobem.  

 
Vysoká škola obchodní a hotelová má zpracovaný kariérní řád, který je realizován plánem 

osobního růstu jednotlivých akademických i neakademických pracovníků. Důraz je položen 

zejména na kategorie asistent, odborný asistent a docent a rozvoj kariérního postupu 

v dosažení vyšší vědecko-pedagogické hodnosti. 

 

VŠOH má zpracované motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na 

dosažených výsledcích především v oblasti publikační a vědecko-výzkumné. Vychází se 

z nového mzdového předpisu a postupu hodnocení výkonnosti zaměstnanců z hlediska využití 

pracovní doby.  
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VŠOH  akceleruje i pozitivní postoj k profesním přestávkám z důvodu rodičovství nebo 

dlouhodobé nemoci. Prvním krokem ke změně je zdůraznění  vlivu nevědomých 

předsudků na naše rozhodování a chování v této oblasti. 

 
b) Vysoká škola uvede, jakým způsobem zajišťuje rozvoj pedagogických dovedností 

akademických pracovníků 
 
Akademičtí  pracovníci  se průběžně vzdělávají jak v odborných vyučovaných předmětech, 

tak v kurzech orientovaných na pedagogické dovednosti a odborné dovednosti. Kurzy, které 

pedagogičtí pracovníci absolvují, pomáhají zkvalitňovat  přednáškovou činnost vyučujících  

a mají pozitivní vliv na diverzifikovanost vzdělávacího systému a uplatnitelnost absolventů 

studijních oborů. 

 

Vyučující se společně se studenty účastní odborných exkurzí a mají možnost účasti na stážích 

u odborných partnerů v oblastech gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. To jim 

umožňuje poznávat nové trendy zavedené do praxe a zároveň srovnat stav teorie a praxe 

z hlediska znalostí získaných výzkumem a aplikovaným výzkumem u VŠOH. Uvedená 

skutečnost je důležitou zpětnou vazbou, která směřuje úsilí akademických pracovníků 

k přípravě absolventů VŠOH pro praxi a zároveň směřuje akademické pracovníky  

ke klíčovým oblastem vyučovaným v jednotlivých odborných předmětech. 

 
c) Vysoká škola uvede, zda má v oblasti strategie řízení lidských zdrojů vypracován plán 

genderové rovnosti (např. v návaznosti na ERA Road map – priorita č. 4, nebo Vládní 
strategii pro rovnost žen a mužů). Případně stručně uvede, zda principy genderové 
rovnosti zajišťuje jinými způsoby a jak konkrétně (např. v jakých dokumentech mimo 
kariérní řád zohledňuje slaďování rodinného a profesního života a dlouhodobou 
pracovní neschopnost, péči o nemohoucí v rodině, zda má školku, dětský koutek či 
jinou formu podpory péče o děti svých zaměstnanců, popř. studujících atp.). 

 
VŠOH vytvořila směrnici rektorky Opatření proti sexuálnímu obtěžování, která je zveřejněna 

na úřední desce a v interním informačním systému školy jak pro studenty, tak pro akademické 

a ostatní zaměstnance školy.  

U VŠOH jsou zaměstnáni akademičtí i neakademičtí pracovníci, kteří mají malé děti nebo 

pečují o rodinného příslušníka.  Péči o tyto zaměstnance věnuje škola odpovídající pozornost 

zejména v možnosti využívání pohyblivé pracovní doby, zastupitelnosti jednotlivých 

zaměstnanců. 

 
d) Vysoká škola uvede, zda a jakým způsobem se zabývá problematikou sexuálního  

a genderově podmíněného obtěžování a zda má v této oblasti zaveden postup pro 
řešení případů obtěžování (s uvedením odkazů na konkrétní vnitřní předpis, 
dokument či informace). Stručně uvede, zda a jakým způsobem informuje 
zaměstnance a studenty o uvedené problematice.  

 
VŠOH se problematice sexuálního a generově podmíněného chování věnuje na pravidelných 

poradách pedagogů na kolegiu rektorky a se studenty na jednání studentského senátu. VŠOH 

má vypracován postup pro řešení těchto případů, který je zanesen v pokynu a kolektivně 

seznamován na výše zmíněných aktivitách školy.  Dále je zveřejněn v informačním systému 

školy jak pro studenty, tak pro zaměstnance školy.  
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7 Internacionalizace 
 

a) Vysoká škola uvede, jakými způsoby podporuje účast studentů na zahraničních 
mobilitních programech, zejména s ohledem na nastavení studijních plánů  
a možnost uznání udělených kreditů a absolvovaných předmětů v zahraničí 

 
Mezinárodní strategie VŠOH si postavila za cíl inovaci a modernizaci vzdělávacích programů 

s důrazem na roli profesního a osobního rozvoje studentů a zaměstnanců. 
 

Tyto cíle vedou ke zvýšení vyhlídky na získání zaměstnání našich absolventů.  
 

VŠOH je zapojena do programu Erasmus+ a v prosinci 2013 získala Erasmus Charter for 

Higher Education číslo 260494-LA-1-2014-1-CZ-E4AKA1-ECHE. Tento charter opravňuje 

VŠOH k realizaci aktivit programu Erasmu+ a zahraniční spolupráce v období let  

2014 – 2020.  

 

Zapojení VŠOH do těchto aktivit by mělo vytvořit základ pro motivaci našich studentů  

a pracovníků k účasti na mezinárodních projektech a zvýšit přitažlivost naší školy pro 

potenciální účastníky příchozí mobility od našich zahraničních partnerů. 

 

Při výběru našich mezinárodních partnerů se zaměřujeme na zajištění dlouhodobé spolupráce 

se subjekty působícími v odvětví hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. V oblasti 

preferovaných zeměpisných oblastí se VŠOH zaměřuje především na evropské země. Snahou 

je spolupracovat hlavně se zeměmi, kde jsou kultura, zvyky a tradice odlišné od našich. To 

umožňuje našim studentům objevit a zažít specifika těchto zemí a získat tak jiný pohled na 

gastronomii a cestovní ruch. Je pro nás také velmi důležité rozvíjet a podporovat strategické 

kontakty a spolupráci s institucemi (jak vysokými školami, tak i podniky a profesními 

organizacemi) našich nejbližších sousedů v Polsku a na Slovensku.  

 

Proto v roce 2017 proběhlo rozšíření sítě partnerských univerzit opět do těchto zemí.  

 

VŠOH má uzavřeny smlouvy o spolupráci s následujícími vysokými školami: 

Belgie – VIVES University College 

Belgie – Katholieke Hogeschool Zuid 

Bulharsko – Varna University of Management 

Lotyšsko – Latvia University of Agriculture 

Makedonie – Stip, Goce Delčev University,Faculty of Tourism and Business Logistic 

Norsko – Buskerud University College 

Polsko – Pozdan School of Banking 

Polsko – Radom Academy of Economics 

Polsko – Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

Polsko – The Stefan Batory Higher School of Business 

Polsko – The Podhale State College of Applied Sciences 
Portugalsko – ISAG Instituto Superior de Administraçao e Gestao 

Portugalsko – Polytechnic Institute of Viana do Castelo 

Řecko – Technological Educational Institute of Thessaly 

Slovensko – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Slovensko – Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici 

Slovensko – Prešov Prešovská univerzita, Fakulta managementu 

Slovensko – Vysoká škola ekonómie a manažmentu, verejnej správy v Bratislavě 
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Turecko – Eskisehir Osmangazi Universitesi 

Španělsko – University of Huelva 
 

Projekt Erasmus+ a s ním spojené aktivity jsou publikovány na internetových stránkách 

VŠOH, vnitřním intranetovém portále školy, informačních tabulích v prostorách školy  

a v časopise školy, který je pravidelně školou vydáván.  

 

Odborná i laická veřejnost je o mezinárodních vztazích informována prostřednictvím 

konferencí, seminářů a v neposlední řadě také na Dnech otevřených dveří, které se pravidelně 

na VŠOH konají. K dispozici jsou propagační letáky s veškerými informacemi.  

Vedení VŠOH pracuje na intenzivnější propagaci v rámci školy i na veřejnosti, např. 

pořádáním informačních seminářů pro širokou veřejnost, pořádáním besed s účastníky 

Erasmu+, vytvořením Erasmus Day apod. 

 

V roce 2017 proběhly pracovní stáže 3 akademických pracovníků  VŠOH v partnerských 

školách ve Španělsku a na Slovensku.  

 

Akademičtí pracovníci VŠOH se dále aktivně zapojili do spolupráce s vysokými školami 

v zahraničí a na tyto aktivity naváží také ve svých praktických výstupech na konferencích, 

v rámci výuky i aktivitami spojenými s publikační činností. Snahou VŠOH je zvýraznit 

prohloubení mobility akademických pracovníků s dalšími zeměmi Evropské unie. 

 

Program Erasmus+ pro nás jedním z klíčových bodů naší mezinárodní strategie, naše škola je 

také otevřena pro zahraniční studenty, kteří mají zájem u nás studovat i mimo tento program. 

Jedná se převážně o studenty z Ukrajiny, Ruska, Kazachstánu, Běloruska, Vietnamu, 

Moldávie a Tádžikistánu.  

 

VŠOH se také stala jedním ze členů konsorcia v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

zapojeného do projektu v rámci programu Erasmus+.  

 

Je možné konstatovat, že VŠOH uplatňuje mezinárodní strategii s cílem pomoci studentům  

a zaměstnancům získávat nové kontakty, posílit jejich schopnost pracovat v interkulturním 

kontextu a zvýšit tak pracovní vyhlídky našich absolventů na evropské i celosvětové úrovni. 

  
 

b) Vysoká škola uvede, jak zajišťuje integraci zahraničních členů akademické obce do 
svého života 
 

V rámci programu ERASMUS + přednášeli na VŠOH v roce 2017 akademičtí pracovníci 

z Polska a Bulharska. K dobré orientaci na škole i ve městě Brně jim pomáhá koordinátorka 

Erasmu+ spolu s dalšími akademickými pracovníky VŠOH, kteří byli do spolupráce zapojeni. 

Dále na VŠOH pracují jako interní akademičtí pracovníci 6 vyučující ze Slovenské republiky. 

Tito vyučující jsou plně integrování do interního kolektivu akademických pracovníků. 
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8 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu §1 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách) 

 

Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb 
mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací (dle §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle vyhlášky 
MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu): 
 
 

a) Vysoká škola dále stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost s činností 
vzdělávací 

 
Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost Vysoké školy obchodní a hotelové je v souladu  

s Dlouhodobým záměrem, uskutečňovaným prostřednictvím jednotlivých kateder. Vysoká 

škola obchodní a hotelová má vlastní vydavatelskou činnost. Je vydáván recenzovaný 

vědecký časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, v roce 2017 byla vydána  

2 čísla s příspěvky jak vědeckého tak přehledového charakteru. Příspěvky zařazené do 

časopisu prošly řádným recenzním řízením. Převážná část příspěvků je prezentována autory 

z jiných vysokých škol a výzkumných organizací. V roce 2017 došlo k zásadní obměně 

redakční rady časopisu. Předsedou rady se stal prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. a členy 

pak: 

 

- prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. (Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně) 

- doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. (Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně) 

- prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta 

biotechnológie a potravinárstva) 

- doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

managementu a ekonomiky) 

- Ing. Pavel Taraba, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky  

a krizového řízení) 

- Ing. Ján Sidor, PhD. (Ekonomická univerzita Bratislava) 

- Ing. Marina Sedláková (Asociace průvodců ČR) 

   

VŠOH nadále pokračuje ve vyvíjení snah o zařazení časopisu do některé z mezinárodních 

databází. 

 

VŠOH vyvíjí řadu aktivit v podobě seminářů, workshopů a dalších aktivit ve spolupráci  

s významnými aktéry a stakeholdery (např. Znovín Znojmo, Hotel International atp.). 

 

VŠOH se každoročně zapojuje do mezinárodní akce GIS Day. Nadále pokračuje činnost 

Grantové agenturu VŠOH s hlavním cílem rozvíjení její výzkumné a vývojové aktivity.  

I v roce 2017 se VŠOH jako již tradičně podílela na organizaci a odborném zabezpečení 

mezinárodních soutěží o nápojích – Brněnský soudek a Mladý sommelier. 
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V rámci Grantové agentury VŠOH Brno byly v průběhu roku 2017 řešeny následující 

výzkumné úkoly: 

  

 

Hlavní řešitel Spoluřešitelé Řešené úlohy 

Mgr. Tomáš 

Jeřábek, MBA 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., 

doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 

Nové možnosti přístupu  

k manažerskému rozhodování  

v rámci gastronomie, hotelnictví  

a cestovního ruchu 

Mgr. Tomáš 

Jeřábek, MBA 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., 

doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. 

Měření a řízení finančních rizik  

v oblasti hotelnictví a cestovního 

ruchu 

Ing. Eva 

Lukášková, Ph.D. 

Ing. Markéta Kubíčková, Ph.D. 

(University of South Caroline 

USA), 

Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová, 

BBA, Ph.D. (UTB Zlín), 

Asociace hotelů a restaurací ČR 

Environmentální bezpečnost  

a udržitelný rozvoj v oblasti 

hotelnictví v ČR 

doc. Ing. Miroslav 

Fišera, CSc. 

doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., 

Ing. Eva Lukášková, Ph.D.,  

Ing. Helena Velichová, Ph.D., 

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

Kulinářský cestovní ruch 

 

Dále, akademičtí pracovníci VŠOH se v průběhu roku 2017 účastnili následujících externích 

projektů: 
 

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., člen zpracovatelského kolektivu projektu Obranného výzkumu 

RACIO – Racionalizace přípravy stravy v polních podmínkách. Vojenský opravárenský 

podnik Šenov u Nového Jičína – Zpracování srpen 2016 – leden 2018. 

 

Výstupem uvedených výzkumných úkolů jsou monografie a publikace v podobě textů 

zařazených do recenzovaných vědeckých a odborných indexovaných časopisů uvedených 

v mezinárodních vědeckých databázích nebo uvedených na Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik schvalovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace. 

 

V měsíci dubnu 2017 VŠOH v Brně uspořádala již 10. Mezinárodní odbornou konferenci na 

téma: „Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu“. V hlavním programu 

konference předneslo odborné příspěvky 6 jak tuzemských, tak zahraničních vědeckých  

a odborných pracovníků z oblasti gastronomie, hotelnictví a CR. V dalším programu 

vystoupilo v odborných sekcích, resp. dodalo příspěvky celkem 18 přednášejících. 

 

V roce 2017 byla vydavatelstvím Ing. Václav Helán - 2theta za přispění VŠOH Brno vydána 

odborná kniha Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu – vybrané kapitoly, pod 

vedením akademického pracovníka VŠOH, člena katedry ekonomie, ekonomiky  

a managementu, prof. PhDr. Vladimíra Šefčíka, CSc. 
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b) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti 
bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních programů 
do tvůrčí činnosti na vysoké škole 

 
Studenti jsou do tvůrčí činnosti na Vysoké škole obchodní a hotelové zapojováni 

prostřednictvím především tzv. Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Součástí  

10. mezinárodní konference „Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu“ byla 

studentská soutěž v rámci SVOČ, které se zúčastnilo celkem 5 studentů. V porotě zasedli 

zahraniční i tuzemští účastníci konference. Vítěz soutěže byl odměněn finančním bonusem 

(forma stornování finančního poplatku za 1 semestr studia). Další forma zapojení studentů do 

tvůrčích aktivit je realizována prostřednictvím účasti na některých fázích výzkumného 

procesu při plnění výzkumných úkolů (například spolupráce při sběru dat, vyhodnocování 

dotazníkových šetření, atd.). 

 
 

c) Vysoká škola uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly 
získány v roce 2017 celkem a z toho specifikuje, kolik z nich bylo vynaloženo při řešení 
grantů a projektů přímo vlastní vysokou školou, resp. kolik z nich vysoká škola vydala 
spoluřešitelům a dodavatelům 

 
VŠOH v roce 2017 nečerpala žádné účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace. 

Veškeré náklady spojené s výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činností hradí ze svých 

finančních zdrojů. 

 

 
d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty 

doktorských studijních programů a pracovníky na tzv. post-doktorandských pozicích 
(tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského studijního programu). Podporou se 
rozumí např. zohlednění potřeby slaďovaní pracovního, studijního a osobního života 
začínajících vědců, zohlednění kariérní přestávky z důvodu rodičovství v pravidlech 
hodnocení pracovníků; podpůrné služby nebo programy, jako je mentoring, kariérní 
poradenství; grantové soutěže, ocenění; mobilitní schémata a požadavky; návratové 
programy a granty aj. 

 
Doktorský studijní program na VŠOH není akreditován. Akademičtí pracovníci, kteří studují 

doktorské studijní programy a jsou zaměstnáni na pozici asistenta, mají možnost studijního 

volna v době zkoušek a současně v době prezenčních přednášek. Podpora jejich výzkumu je 

realizována rovněž formou interní grantové agentury. Postdoktorandské pozice jsou 

podporovány stejným způsobem s ohledem na flexibilitu úvazku pracovníků a jsou 

směřovány zejména do oblasti jejich postdoktorandského výzkumu. 

  
 

e) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra1 podílí 
na tvorbě a uskutečňování studijních programů a jakým způsobem toto zapojení 
aplikační sféry vyhodnocuje 

 

                                                 
1
 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jehož hlavní činností není 

výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací. 
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Základním pilířem zapojení aplikační sféry do realizace studijních programů jsou odborné 

praxe, které studenti absolvují povinně v každém ročníku bakalářského studia, a to v obou 

formách studia – prezenční i kombinované. Studenti jsou navíc podporováni ve vlastní 

iniciativě výběru firmy, což výrazně rozšiřuje spektrum firem s potenciálem pro budoucí 

spolupráci.  

 

Výsledkem je velký rozsah zapojených partnerů z praxe – v roce 2017 více než 70 subjektů. 

Hotely i podniky cestovního ruchu umožňují studentům VŠOH absolvovat exkurze  

i studentské stáže. S představiteli aplikační sféry konzultujeme skladbu studijních plánů  

a náplň vybraných odborných předmětů. V akademické radě VŠOH jsou zastoupeni  

i odborníci z praxe.  

 

Značná část tvůrčích aktivit (ale i další VaV činnosti) je řešena prostřednictvím LMS Moodle. 

Zde probíhá i kolaborativní práce akademických pracovníků na tvorbě společných 

publikačních výstupů, přihlašování a registrace příspěvků na konferenci (studentský 

workshop, management editorské činnosti atd.). 

Reprezentantem propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti jsou především aplikačně zaměřené 

výzkumy postavené na kreativní spolupráci akademických pracovníků a studentů.  

 
 

f) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační 
sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich komercializace 

 

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací je soustředěna zejména do aktivit, 

které definoval realizovaný projekt Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní  

a hotelové. V jeho rámci jsou zapojeni partneři z aplikační sféry hotelnictví (Hotel Slovan)  

a cestovního ruchu. Výzkum v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu (např. uváděný výzkum 

CSR restauračních zařízení města Brna v kolaboraci se studenty) je tak primárně předáván 

těmto partnerům, kteří se doporučení snaží implementovat do praxe. 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová začala připravovat strategii pro komercializaci v závěru 

sledovaného období. Strategie má dva hlavní pilíře. Prvním je nastavení mechanismu 

efektivního přenosu výsledků VaV prostřednictvím spolupráce s aplikační sférou. Druhým 

pilířem je vytvoření nabídky pro poptávku přípravy, tvorby a posuzování strategických  

a koncepčních dokumentů v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. 

 

 
g) Vysoká škola na příkladech z praxe uvede, jakými způsoby podporuje horizontální (tj. 

mezisektorovou) mobilitu studentů a akademických pracovníků a jejich vzdělávání 
směřující k rozvoji kompetencí pro inovační podnikání 

 
Horizontální mobilita studentů je podporována zejména programem Erasmus+, v jehož rámci 

studenti poznávají možnosti studia v zahraničí a zároveň se seznamují s podnikatelskou 

činností v navštívených zemích. Vysoká škola byla 2017 již druhým rokem zapojena do 

konzorcia WorkSpace Europe se záměrem rozšířit nabídku stáží pro své absolventy.  

 

Akademičtí pracovníci jsou rovněž zařazeni do programu mobility a zároveň probíhá i další 

spolupráce s vybranými školami na Slovensku, dislokovanými ve městech Bratislava, Banská 

Bystrica a Nitra. 
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9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 

a) Vysoká škola uvede významné události a skutečnosti týkající se zajišťování kvality 
a hodnocení realizovaných činností, ke kterým došlo v roce 2017 
 

  

V roce 2017 byla vytvořena Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy obchodní a hotelové. Dále byly zahájeny 

činnosti směřující k vytvoření Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Vysoké školy obchodní a hotelové. Konkrétně zpracování dílčích částí 

práce a realizace výzkumu zaměřeného na evaluaci jednotlivých akademických pracovníků  

a jimi vyučovaných předmětů ze strany studentů. 

  

 
10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
 
Vysoká škola zhodnotí své postavení a významné úspěchy v roce 2017 v následujících 
oblastech: 

a) mezinárodní a významná národní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost, integrace 
výzkumné infrastruktury do mezinárodních sítí a zapojení vysoké školy do profesních 
či uměleckých sítí 

 
VŠOH nemá charakter národní vysoké školy a nezískala statut mezinárodní vysoké školy, 

proto tato část není komentována. 
 
 

b) národní a mezinárodní ocenění vysoké školy 
 

Škola v roce 2017 nezískala žádné národní nebo mezinárodní ocenění. 

 

 
c) mezinárodní hodnocení vysoké školy nebo její součásti, včetně zahraničních 

akreditací 
 

Mezinárodní hodnocení vysoké školy nebylo realizováno. Škola nemá žádnou zahraniční 

akreditaci. 
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11 Třetí role vysoké školy 
 

a) Vysoká škola zhodnotí své působení v oblasti přenosu poznatků do praxe (např. 
centra pro přenos poznatků a technologií, inkubátory, spin-off) 

 

VŠOH je členem těchto organizací: 

 Asociace soukromých vysokých škol 

 Asociace hotelů a restaurací 

 Společnost pro výživu 

 Svaz obchodu a cestovního ruchu 

 Česká barmanská asociace 

 Společenstvo cukrářů ČR 

 Regionální hospodářská komora 

 Asociace kuchařů a cukrářů ČR 

 Asociace průvodců 

 

Akademičtí pracovníci školy jsou členy profesních sdružení a organizací, např.: 

 Rada vysokých škol 

 Slovenská spektroskopická společnost 

 Spektroskopická společnost Jana Marci 

 Asociace číšníků ČR 

 Asociace průvodců České republiky 

 Akademický senát UTB ve Zlíně 

 Česká marketingová společnost 

 Regionální klub České marketingové společnosti ve Zlíně 

 Vědecká redakce vydavatelství VeRBuM Zlín 

 Vědecká redakce vydavatelství Computer Media s.r.o. Olomouc 

 Jednota českých právníků 

 Technická komise pro senzorickou analýzu při ČIA v Praze (Český Institut pro 

akreditaci) 

 Česká technologická platforma při České potravinářské komoře, Praha 

 Společnost pro výživu 

 

 
Výuka na vysoké škole reflektuje strategické cíle rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském 

kraji. Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje, Regionální hospodářská komora Brno 

a další profesní organizace se proto stávají přirozeným partnerem školy. Regionální inovační 

strategie Jihomoravského kraje, stejně jako vize města Brna a nejnovější trendy v oblasti 

gastronomie, jsou základním východiskem působení školy v regionu. 

 

Škola formou aplikovaného výzkumu, zpracováváním aktuálních témat na základě požadavků 

spolupracujících subjektů pouze nereaguje na postřehy trhu, ale snaží se také předvídat 

budoucí vývoj v dané oblasti a formovat ho v souladu s třetí rolí vysoké školy v regionu. 

Nové pohledy na problematiku, kterou se škola zabývá, zprostředkovává prostřednictvím 

odborných přenášek, konferencí, vydáváním odborných publikací a pořádáním speciálních 

akcí (např. Veletrh studentských nových produktů) odborné i široké veřejnosti. 
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b) Vysoká škola charakterizuje svoje působení v regionu (nejen v regionu svého sídla, ale 
i případných dalších). Uvede, jakým způsobem probíhá spolupráce s regionálními 
samosprávami a významnými institucemi v regionu (např. na přípravě strategií  
a plánů rozvoje regionu, řešení environmentálních a sociálních problémů.) 

 
VŠOH si je vědoma své odpovědnosti a svého významu pro sociálně-ekonomický rozvoj 

regionu Jižní Morava. Proto je zaměřena na rozvíjení kvalitních studijních oborů, ve kterých 

studují studenti ze všech částí České republiky, z příhraničních regionů i ze zahraničí. 

 

Zvláštní pozornost věnuje VŠOH studentům ze Slovenska – řada z nich zůstává jako 

kvalifikovaná pracovní síla na trhu práce v Jihomoravském kraji. Vysoká škola obchodní  

a hotelová v současnosti spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s Centrálou 

cestovního ruchu Jihomoravského kraje, s regionální sekcí Svazu obchodu a cestovního ruchu 

ČR, s Asociací hotelů a restaurací a s dalšími profesními organizacemi, s Regionální 

hospodářskou komorou, s nejvýznamnějšími brněnskými hotely, cestovními kancelářemi  

a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, dopravy  

a logistiky, s Veletrhy Brno aj. Provozy těchto firem studenti navštěvují v rámci odborných 

exkurzí. Výsledky spolupráce se jmenovanými organizacemi vyústily také do implementace 

požadavků z praxe přímo do výukového procesu. 

 

VŠOH se tak stává významným regionálním stakeholderem – dokládá to i záštita náměstka 

Jihomoravského kraje nad každoroční mezinárodní konferencí, podpora městských částí,  

u kterých má škola budovy, a podpora města Brna. Směr rozvoje VŠOH je významný také pro 

statutární město Brno. I přes to, že škola nemá ryze celostátní charakter, její nadregionální 

působnost je velmi silná. 

 

Vysoká škola poskytuje studentům teoretické základy propojené s praktickými znalostmi  

z okruhu vedoucích pracovníků úspěšných podniků z oblasti hotelů, cestovních kanceláří, ale 

i zastřešujících organizací a oborových asociací, a to formou přednášek, exkurzí, 

mentorováním, oponenturami a formou firemních stáží. Tyto všechny aktivity synergicky 

rozvíjejí potenciál samotné školy a determinují profil absolventů školy.  

 

Vysoká škola spolupracuje s řadou významných firem a institucí v regionu a na národní 

úrovni, dále s oborovými a mezioborovými klastry, oborovými asociacemi a podnikatelskými 

aliancemi. Vysoká škola stále podporuje spolupráci se státními institucemi v oblasti města, 

regionu, a to vše v souladu s Regionální inovační strategií. Jedná se především o subjekty 

územní správy (Město Brno, Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu Jihomoravského 

kraje, Zemské muzeum, Svaz ochrany spotřebitelů aj.) a dále i evropskými institucemi, 

reprezentujícími Evropskou unii a její organizace. 

 
 

c) Vysoká škola charakterizuje své nadregionální působení a význam (existuje-li) 
 
Vysoká škola prostřednictvím poskytování vysoce kvalitního vzdělávání, které je úzce 

propojeno s praxí v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, se zařazuje mezi špičkové 

soukromé vysoké školy tohoto druhu v Evropě. Je otevřená zahraničním studentům  

a příhraniční spolupráci. Podílí se na výzkumných projektech a neustále zvyšuje úroveň 

znalostí, které jsou determinovány vývojem služeb turismu a novými potřebami v celé EU. 
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12 Závěr   
 
 

Rok 2017 byl pro Vysokou školu obchodní a hotelovou úspěšný. Realizovala se výuka 

dvou akreditovaných bakalářských oborů ve formě prezenční a kombinované.   

 

 Zlepšilo se vybavení školy, zdokonaloval se vnitřní informační systém. 

 

 Personální zajištění výuky se nadále zkvalitnilo. Cenná je spolupráce s odborníky 

z praxe, místní a krajské správy. 

 

 VŠOH připravuje další vybrané bakalářské a magisterské studijní obory.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        PhDr. Ludmila Bartoňová                                 

                                                                                                                     rektorka 
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