
Zápis 05/2017  

z jednání studentského senátu dne 7. 12. 2017 

 

 

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

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

Arne Žurek 3. r. MHCR – místopředseda 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 

  

Program:   

- Zahájení, představení nových členů;  

- Problematika výuky; 

- Různé; 

- Ukončení. 

 

Předsedkyně studentského senátu L. Pavlíková zahájila setkání členů senátu se 

zástupci vedení školy. Přivítala všechny přítomné. Speciálně nové členy - studenty 1. ročníku 

obou oborů, Matúše Rašlíka a Marka Trejbala, kteří byli zvoleni 4. 12. a rozšířili členskou 

základnu studentského senátu. Vyzvala následně k projednání bodů problematiky výuky  

i různého.  

 

Problematika výuky: 

 

1) Z minulého zasedání byla dořešena otázka předmětu „Diplomový seminář“ (pro 

GHCR i MHCR). Studenti požadovali změnu obsahové náplně semináře. 

Nesouhlasili s vyvěšováním ukázek jejich částí prací (forma pdf) na e-learningu 

ještě před obhajobou bakalářských prací. Poukázali dále na plnou účast na 

seminářích. 

S vyučujícím Diplomového semináře byla otázka obsahové náplně výuky 

projednána. Části prací nejsou zveřejňovány na e-learningu. Omluvená účast ve 

výši 80 % dle studijního a zkušebního řádu školy je dodržována. Vedoucí prací 

zašlou vyučujícímu předmětu stav rozpracování bakalářské práce, resp. vyjádření 

k udělení či neudělení zápočtu pro daný předmět. 

2)  Kdy bude vyvěšen v systému rozvrh pro studenty pro letní semestr 2018? 

Leden 2018 z důvodu sjednocení požadavků na výuku u všech vyučujících.  

3) Dr. Málek informoval o hodnocení výuky na konci semestru na počítačové učebně. 

Hodnocení je anonymní.  

4) Otázka odborníka praxe. Dr. Málek upozornil, že v rámci přednášek je potřeba, 

aby přednášející měl ukončené vysokoškolské studium. U seminářů lze mít 

odborníka praxe bez VŠ vzdělání. 



5) Studenti pochválili přednášky doc. Kozáka. Navrhli, aby stejný vyučující vedl  

i semináře k předmětu. Totéž u Dr. Mrkvové v předmětu „Destinační 

management“. Nejen přednášky, ale i semináře, aby vedla přednášející. 

6) Posun u magisterského studia, zda je šance pro studenty navázat a pokračovat zde 

na škole v rámci magisterského studijního programu. Dr. Málek informoval  

o změně vysokoškolského zákona, od září 2016 pracuje akreditační úřad. Teprve 

až budou schváleny nové akreditace bakalářské, je možné požádat o akreditaci 

magisterského studijního programu.  

 

Různé:  

1) Mgr. Vovsová informovala o proběhlém dnu otevřených dveří 30. 11. 2017 

na VŠOH a poděkovala za pomoc se zajištěním studentů a nápadů pro 

prezentaci činnosti školy.  

2) Mgr. Vovsová požádala studentský senát s pomocí při oslovování studentů. 

Je potřeba najít 2-3 asistenty koordinátora Erasmu. Jedná se o pomoc při 

návštěvě zahraničních studentů po příjezdu na školu (seznámením s městem, 

neformální setkání, pomoc při ubytování, komunikace s nimi po dobu 

pobytu na škole). Je potřeba mít jazykové vybavení na úrovni komunikativní 

angličtiny.  

3) Mgr. Vovsová informovala o výjezdech do zahraničí  

v rámci Erasmu. V současné době jsou na výjezdu čtyři studentky 

(Gracheva, Chudobová, Vaverková a Lehotayová). V LS vyjede Klášková a 

pokračovat bude Gracheva. Informovala dále o možnostech absolventské 

stáže po ukončení studia na škole v rámci Erasmu. 

4) Jako zástupci studentů byli do Disciplinární komise školy navrženi Aleš 

Novotný 2. r. GHCR a Petr Ehrmann 2. r. MHCR, viz min. zápis ze 

studentského senátu. Bylo s nimi projednáno osobně, souhlasili. 

5) Studenti projevili zájem o informace týkající se možnosti navazujícího 

magisterského studia v oboru na školách v České a Slovenské republice. Zda 

jsou partnerské školy, kde mohou po SZZ na VŠOH pokračovat ve studiu. 

Dr. Málek navrhuje setkání k uplatnění na poslední týden studia LS.  

Mgr. Vovsová hovořila o uplatnění našich studentů na školách v Bánské 

Bystrici, UTB ve Zlíně, ze soukromých škol uvedla STING. 

6) Studenti 1. ročníku 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. 

 

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 únor 2018. Mimořádné setkání lze svolat dle potřeb dříve. 

 

 

Zapsala: Ing. H. Velichová, Ph.D. 

Verifikoval: Lenka Pavlíková 


