
Zápis 06/2018 

z jednání studentského senátu dne 1. 3. 2018 

 

 

Přítomni:  Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. - prorektor VŠOH, Mgr. Hana Vovsová – 

tajemnice VŠOH, Lenka Pavlíková 3. r. GHCR – předsedkyně senátu, 

Dominik Ptáček 3. r. GHCR, Tetyana Shpilka 3. r. MHCR,Aleš Novotný 

2. r. GHCR, Petr Ehrmann 2. r. MHCR, Matúš Rašlík 1. r. GHCR, Marek 

Trejbal 1. r. MHCR, Ing. Helena Velichová, Ph.D. - zapisovatelka 

  

Omluven:  Arne Žurek 3. r. MHCR – místopředseda senátu 

 

Program: 

- Zahájení; 

- Nová volba předsedy senátu; 

- Problematika výuky; 

- Různé; 

- Ukončení. 

 

Předsedkyně studentského senátu L. Pavlíková zahájila setkání členů senátu se 

zástupci vedení školy. Přivítala všechny přítomné. V úvodu předsedkyně uvedla, že vzhledem 

k tomu, že je ve 3. ročníku a blíží se již ukončení studia vzdává se funkce předsedkyně senátu. 

Navrhla za sebe studenta 1. ročníku oboru MHCR Marka Trejbala. Návrh jmenovaný přijal. 

Následné hlasování (7 přítomných, z toho 6 bylo pro, 1 se zdržel) potvrdilo nového předsedu 

studentského senátu Marka Trejbala. Marek Trejbal se ujme funkce a povede následné jednání 

studentského senátu. Předsedkyně vyzvala následně k projednání bodů problematiky výuky  

i různého.  

 

Problematika výuky: 

 

1) Studenti 1. ročníku upozornili na nespokojenost velké skupiny studentů 

s přístupem prof. Šefčíka ke studentům, který je často na hraně, s prvky šikany.  

Studenti 3. ročníku ale na druhé straně oceňují odborné kvality, to že naučí a 

připraví ke SZZ. Pokud by se jednání opakovalo, příp. stupňovalo, bude se vedení 

touto otázkou zabývat. Je nutné v tomto případě navštívit prorektora Dr. Málka.  

2) Otázka studijních materiálů, aby byly materiály k dispozici k danému předmětu. 

Mikroekonomie – Macáková dát v pdf do e-learningu, koupit do knihovny školy. 

Sjednotit skripta s výukou.  

3) Studenti upozornili na výuku Dr. Orbana. Nelíbí se jim jak obsah jeho přednášek, 

tak i vedení seminářů. Týká se více předmětů, které jmenovaný vyučuje. Nemá 

autoritu, hovoří se dále o neodbornosti (doloženo mylnými výroky vyučujícího).  

Dr. Málek informoval, že o problému ví, a že se již řeší na vedení školy.  



4) Otázka vedení bakalářských prací, resp. vyučujících, kteří ze školy odejdou. Zda je 

možné, aby když téma vyučující vypíše, tak aby odvedl studenty, i když už nebude 

zaměstnancem školy. 

Je možné se s vyučujícím dohodnout, že odvede bakalářské práce do konce po 

svém odchodu ze školy, nelze ale zaručit. Témata prací se dávají začátkem roku, 

vyučující odejdou v průběhu, jejich témata jsou pokud nesouhlasí s dokončením 

prací rozdělena mezi členy katedry, příp. i dalších kateder dle specializací 

vyučujících.  

 

5) Studenti upozornili na striktní dodržování omluvené účasti ve výuce předmětu 

Food and Beverage Management. Je dle studijního a zkušebního řádu školy ve 

výši 20 %. Jedná se ale o neúčast omluvenou. Musí dokládat omluvenky od lékaře. 

Je v kompetenci vyučujícího zda bude tolerovat omluvenou neúčast na seminářích 

bez propustek k lékaři, při návštěvě např. na  cizinecké policii a pod., nebo bude 

trvat na předkládání omluvenek či propustek. Vyučující nastavuje pravidla. Platí 

zde tedy zákon akce a reakce. Pokud se někdo trvale omlouvá, že je na cizinecké 

policii, proto vyučující chce předkládat omluvenky či propustky a platí to pak na 

celou skupinu studentů.  

6) Omluvení se z výuky, zda by nebyla možnost hromadného omluvení se z výuky. 

Napsat pouze jednomu člověku, ne všem vyučujícím, kteří mají výuku během dne. 

Lze pouze u akcí školy, kdy studijní oddělení zasílá všem vyučujícím mail pro 

omluvení neúčasti studentů, kteří se účastní akcí školy. Lze těžko provést 

v individuálních případech. Přednášky jsou nepovinné, na seminářích jsou plněny 

povinnosti, student se tedy domlouvá při neúčasti i na podmínkách co splnit, 

nahradit. 

7) Jaká je neúspěšnost studentů při dokončení studia na škole? 

Loni 11 % studentů nešlo ke SZZ nebo bylo neúspěšných u SZZ. Neodevzdali např. 

v termínu bakalářské práce, neměli splněné studijní povinnosti. Do 26. 5. musí být 

splněny povinnosti, tedy mít všechny kredity. 

 

  

Různé: 

1) Mgr. Vovsová informovala o proběhlém „Dnu otevřených dveří“ dne 15. 2. 

2018 na VŠOH a poděkovala studentům za pomoc na zajištění akce. 

Poděkování patří studentům také za vzornou reprezentaci na veletrzích 

Gaudeamus v rámci České i Slovenské republiky. Akcí se účastnili 

jmenovitě: Marek Trejbal, Matúš Rašlík, Juraj Dvorský, Andrea Búriová, 

Caroline Kletzlová, Monika Kráčmarová, Tomáš Mrena a Alexander 

Bazovský.  

2) Mgr. Vovsová informovala o možnosti výjezdu do zahraničí pro studenty  

v rámci Erasmu.  

3) Marek Trejbal a Matúš Rašlík předložili materiál týkající se propagace 

školy. Oba se zúčastnili propagace na stánku za školu v rámci Gaudeamu a 

chtějí školu dále reprezentovat.  



Návrh bude přiložen k zápisu a následně předložen vedení školy. Tajemnice 

školy Mgr. Vovsová od studentů obdrží přímý odkaz na stránky 

s propagačními předměty.  

4) Studenti projevili zájem o pořádání plesu VŠOH. Téma bylo otevřeno.  

                Dr. Málek předloží informaci na vedení školy. Zjistí případně postup, co 

všechno musí být povoleno, jak správně postupovat (povolení, rozvaha, 

finance). 

5) Studenti informovali o nevyhovujícím stavu lavic v místnosti č. 3. Jedná se 

o spojené lavice s židlemi u okna. Lavice jsou špatně ukotveny a hrozí tak 

úraz.  

Bylo již jednou na senátu řešeno, také opraveno. Problém je ve špatném 

ukotvení. 

6) V místnosti č. 4 nefunguje zásuvka u okna a v místnosti č. 1 je slabý signál 

pro wifi připojení. 

7) Bc. Jana Chlupová, nová knihovnice VŠOH byla pochválena za vstřícný a 

milý přístup ke studentům při výběru učebních textů. 

8) Dr. Velichová informuje o možnosti výjezdu do školícího střediska 

partnerské školy na Slovensku „Viničky“ v oblasti Tokaj. Jednalo by se  

o přednášky (s možností tematického výběru) a návštěvu vinic s degustací. 

Časově dva dny na místě, dva dny cesta. Termín konec dubna, začátek 

května.  

V případě zájmu studentů bude projednáno na vedení školy a předložena 

finanční rozvaha pro studenty. 

9) Problém chybějících věšáků v učebnách. 

Bylo již řešeno. Škola nabídla možnost skříněk za nástěnkou dole. Je 

potřeba předložit písemně kdo jmenovitě ze studentů má zájem o skříňku.  

10) Lenka Pavlíková se zeptala na odezvu spokojenosti se stávající nabídkou 

pobytů pro střední i vysokou školu v Itálii. Nabídla možnost pobytů v rámci 

Itálie. 

11) Studentky požadují lepší kvalitu toaletního papíru na WC. Na dámské  

i pánské toaletě by studenti měli raději místo sušáku na ruce, který moc 

nesuší, papírové utěrky. 

 

Lenka Pavlíková, předsedkyně studentského senátu, ukončila jednání senátu. Návrhy 

budou předány vedení školy k projednání na nejbližší poradě vedení školy. Příští jednání 

senátu je plánované předběžně na duben 2018. Mimořádné setkání lze svolat dle potřeb dříve. 

Další setkání členů studentského senátu již povede nový předseda, student 1. ročníku oboru 

MHCR Marek Trejbal. Na dubnovém jednání studentského senátu je potřeba zvolit nového 

místopředsedu, stávající člen Arne Žurek, je již v posledním ročníku studia na VŠOH. 

 

 

Zapsala: Ing. H. Velichová, Ph.D. 

Verifikoval: Lenka Pavlíková 


