
Zápis 07/2018 

z jednání studentského senátu dne 10. 5. 2018 

 

 

Přítomni:  Mgr. Hana Vovsová – tajemnice VŠOH, Lenka Pavlíková3. r. GHCR, 

Arne Žurek 3. r. MHCR – místopředseda senátu, Petr Ehrmann 2. r. 

MHCR, Matúš Rašlík 1. r. GHCR, Marek Trejbal1. r. MHCR – předseda 

senátu, Ing. Helena Velichová, Ph.D. - zapisovatelka 

  

Omluven: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. - prorektor VŠOH, Dominik Ptáček 3. r. 

GHCR, Tetyana Shpilka3. r. MHCR, Aleš Novotný 2. r. GHCR,  

 

Program: 

- Zahájení; 

- Nová volba místopředsedy senátu; 

- Problematika výuky; 

- Různé; 

- Ukončení. 

 

Předseda studentského senátu M. Trejbal zahájil setkání členů senátu se zástupci 

vedení školy a přivítal všechny přítomné. V úvodu předseda senátu uvedl, že místopředseda 

senátu Arne Žurek se písemně 26. 4. 2018 vzdal své funkce ve prospěch zástupců z nižších 

ročníků. Senát 26. 4. nebyl schopný rozhodovat, pro nízký počet přítomných a byl odložen. 

Arne Žurek nyní navrhl za sebe studenta 1. ročníku oboru GHCR Matúše Rašlíka. Návrh 

jmenovaný přijal. Následné hlasování (5 přítomných, z toho 4 byli pro, 1 se zdržel) potvrdilo 

nového místopředsedu studentského senátu Matúše Rašlíka. Předseda vyzval následně 

k projednání bodů problematiky výuky i různého.  

 

Problematika výuky: 

 

1) Studenti mají zájem o volitelné předměty „Psychologie“ a Management lidí“, zda 

by bylo možné dané předměty od dalšího semestru přidat do nabídky k výběru.  

 

Mgr. Vovsová doporučila zeptat se ve skupinách jestli je zájem o předměty a do 

konce května dát informaci jí a Dr. Málkovi (min. počet studentů pro předmět 15). 

2) Z minula: 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. 

Mgr. Vovsová si upřesnila o jaký materiál se přesně jedná: Macáková, 

Mikroekonomie - základní kurz. 

3) Termín státních závěrečných zkoušek se posouvá definitivně na dny  

11. - 13. 5. 2018 



4) Pokyny ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) 

Poučení bude v den konání státnic na učebně, číst pokyny v moggise, po uzavření 

kreditů budou vyvěšeny tabulky se jmény studentů, harmonogram SZZ. 

5) Termín promoce stanoven na 25. 6. – otázka převzetí diplomu mimo promoci 

Převzetí diplomu osobně až po promoci, nebo po předložení plné moci 

v zastoupení, vždy po telefonické či e-mailové domluvě. 

6) Exkurze do Wellness – nezájem studentů o „společné koupání“ v rámci výuky 

Lázeňské služby a welness s Dr. Mrkvovou 

 

Různé: 

1) Marek Trejbal informoval o spolupráci VŠOH s veletrhem VVVI (Veletrh 

Věda Výzkum Inovace). V současné době obsazeny 4 pozice, 3 studenti + 

fotograf výstavy (3 studenti oboru Gastronomie a 1 student oboru 

Management). Organizátor akce pan Janča má zájem o naše studenty. 

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

minulém jednání studentského senátu.  

                Dr. Málek předložil informaci na vedení školy. Vedení školy 

z bezpečnostních důvodů, možná rizika zranění studentů i finančních důvodů 

pořádání plesu pod hlavičkou VŠOH zamítlo. 

3) 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 vícekrát na senátu řešeno, také opraveno. Problém je ve špatném 

ukotvení. Oprava proběhla v lednu 2018. Problém je nevyhovující podklad. 

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

pro wifi připojení. 

Pokrytí pro připojení bylo již řešeno a navýšeno. Zásuvka v místnosti č. 4 je 

pro opravu nahlášená. 

5) 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. 

Toaletní papír je ekologický, sušák odpovídá parametrům. 

6) Občerstvení na SZZ pro komisi, ano či ne? 

Je na dobrovolnosti studentů, zda chtějí občerstvení pro komisi připravit a  

něco donést. Není tedy občerstvení pro komisi vůbec nutné, natož povinné! 

7) Status studenta po jak dlouhou dobu od SZZ 

Měsíc po státnicích, je vydáváno potvrzení o ukončení studia 

8) Mgr. Vovsová informovala o možném příjezdu studentů z Řecka a 

Portugalska na školu v rámci Erasmu v ZS 2018 a o případném zapojení  

2 studentů z Managementu po jejich příjezdu (orientace ve městě, pomoc 

s ubytováním atd.). 



9) Mgr. Vovsová informovala o získání finančního zajištění pro všechny 

studentky na výjezdech v rámci Erasmu za VŠOH. 

10) Marek Trejbal poděkoval končícím studentům 3. ročníku tedy Lence 

Pavlíkové, Arne Žurkovi, Tetyaně Shpilka a Dominiku Ptáčkovi za práci 

v studentském senátu a popřál jim, aby se jim dařilo u SZZ, a také 

v pracovním i osobním životě. 

11) Mgr. Vovsová požádala členy studentského senátu, aby setkání studentského 

senátu přinášelo návrhy od studentů na zlepšení výuky, různé podněty, nejen 

kritiku co je špatně. 

 

Marek Trejbal, předseda studentského senátu, ukončil jednání senátu. Návrhy budou 

předány vedení školy k projednání na nejbližší poradě vedení školy. Příští jednání senátu je 

plánované předběžně na říjen 2018, po rozběhnutí nového akademického roku. Mimořádné 

setkání lze svolat dle potřeb dříve.  

 

Zapsala: Ing. H. Velichová, Ph.D. 

Verifikoval: Marek Trejbal 


