Zápis 04/2017
z jednání studentského senátu dne 26. 10. 2017

Přítomni: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. - prorektor VŠOH, Mgr. Hana Vovsová –
tajemnice VŠOH, Lenka Pavlíková3. r. GHCR – předsedkyně senátu, Arne
Žurek 3. r. MHCR – místopředseda senátu, Dominik Ptáček
3. r. GHCR, Tetyana Shpilka3. r. MHCR, Ing. Helena Velichová, Ph.D. zapisovatelka
Omluveni:Aleš Novotný 2. r. GHCR, Petr Ehrmann 2. r. MHCR
Program:
-

Zahájení;

-

Problematika výuky;

-

Různé;

-

Ukončení.

Předsedkyně studentského senátu L. Pavlíková zahájila setkání členů senátu se
zástupci vedení školy. Přivítala všechny přítomné. Vyzvala následně k projednání bodů
problematiky výuky i různého.
Problematika výuky:
1) Studenti 3. ročníku navrhují přesun předmětu „Diplomový seminář“ (pro GHCR
i MHCR) do 2. ročníku. Prorektor Dr. Málek seznámil členy studentského senátu
s důvody dřívějšího přesunu předmětu z 2. ročníku, do současného 3. ročníku. Při
dřívější výuce ve 2. ročníku studenti ve 3. ročníku již zapomněli, jaké informace
dostali, co jim bylo doporučeno při sepisování bakalářských prací. Také výstup,
udělení zápočtu za zpracování teoretické části práce, nelze 2. ročníku vyžadovat.
2) Studenti u předmětu „Diplomový seminář“ (pro GHCR i MHCR) požadují změnu
obsahové náplně semináře. Vyučujícím jsou podávány jiné informace než
v doporučeném materiálu (e-learning) pro tvorbu bakalářských prací na VŠOH.
Informace jsou také v rozporu s informacemi, které podávají vedoucí bakalářských
prací. Studenti jsou zmateni, neví jak při psaní bakalářských prací postupovat.
3) Studenti nesouhlasí s vyvěšováním ukázek jejich částí prací (forma pdf) na elearningu vyučujícím v předmětu „Diplomový seminář“ (pro GHCR
i MHCR) před obhájením bakalářské práce u SZZ. Prorektor Dr. Málek
informoval, že bude projednáno na poradě vedení školy.
4) Studenti poukazují také na požadované účasti na seminářích. Dr. Málek
informoval, že dle studijního a zkušebního řádu VŠOH, platí účast na seminářích
ve výši 80 %, případná neúčast musí být řádně omluvena.
5) Studenti navrhují praktické ukázky v předmětech, zapojení lektorů v rámci
seminářů a také exkurze do hotelů a gastronomických podniků. Návrh na praktické
ukázky např. „Moderní trendy v gastronomii“ a „Mořské plody“.

6) Studenti se informují, kdy budou vyvěšeny okruhy pro SZZ. Dr. Málek odpověděl,
že únor-březen, s tím že na 90 % budou mít stejnou podobu jako okruhy
z loňského roku, které mají k dispozici.
Různé:
1)

Mgr. Vovsová, tajemnice VŠOH, požádala studentský senát o zapojení
studentů ze stávajícího 1. ročníku do činnosti senátu. Členové souhlasí. Po
odhlasování v obou studijních oborech budou nový členové představeni
v prosinci 2017.

2)

Mgr. Vovsovápožádala 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. Bylo doporučeno vložit informaci do moggisu a také projednat
v prosinci (budou již přítomni členové studentského senátu z 1. ročníku
školy).

3)

Mgr. Vovsová informovala o výběrovém řízení pro výjezd do zahraničí
v rámci Erasmu, do poloviny listopadu 2017. V současné době jsou na
výjezdu čtyři studentky (Gracheva, Chudobová, Vaverková a Lehotayová).

4)

Mgr. Vovsová informovala o dnu otevřených dveří 30. 11. 2017 na VŠOH a
požádala o pomoc studentský senát se zajištěním studentů a nápadů pro
prezentaci činnosti školy. Budou nabízeny ukázky v předmětech Nutriční
poradenství (Dr. Velichová), Animace (Dr. Mrkvová) a v dalšíchpředmětech
dle rozvrhu.

5)

Jako zástupci studentů byli do Disciplinární komise školy navrženi Aleš
Novotný 2. r. GHCR a Petr Ehrmann 2. r. MHCR. Bude s nimi projednáno
osobně.

6)

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.

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 prosinec 2017.Mimořádné setkání lze svolat dle potřeb
během listopadu.

Zapsala: Ing. H. Velichová, Ph.D.
Verifikovala: Lenka Pavlíková

