
 
STUDENTSKÝ SENÁT 2013/2014 

Zápis ze zasedání ze dne 11. 11. 2013 

Vysoká škola obchodní a hotelová 

Struktura zápisu: 

1. Prezence 

2. Doba trvání, lokalita schůzce, další účastníci 

3. Projednávané záležitosti 

4. Ostatní 

Ad 1 - Prezence 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE 

PhDr. Ludmila Bartoňová  rektorka 

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.  prorektor pro vzdělávací činnost: 

Mgr. Hana Vovsová  tajemnice VŠOH 

prof. Ing. Ignác Hoza CSc., dr.h.c. prorektor pro výzkumnou činnost a rozvoj 

Anselmi David 

 předseda studentského senátu 

 a zástupce studentů III. Ročníku 

studijní obor Management cestovního ruchu 

Hladká Lucia 
 zástupce studentů III. Ročníku 

 studijní obor Management cestovního ruchu 

Krmíček Milan 
 zástupce studentů III. Ročníku 

 studijní obor Management cestovního ruchu 

Drlíčková Pavlína 
 zástupce studentů III. Ročníku 

 studijní obor Management hotelnictví 

Benová Eliška 
 zástupce studentů III. Ročníku 

 studijní obor Management hotelnictví 

Balážová Veronika 
 zástupce studentů II. Ročníku 

 studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu 

Meszaros Tamas 
 zástupce studentů I. Ročníku 

 studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu 

Jungová Marie 
 zástupce studentů I. Ročníku 

 studijní obor Gastronomie hotelnictví a cestovního ruchu 

Chudáček Stanislav  Pomocná vědecká síla 

Ad 2 – Doba trvání, lokalita schůzce, další účastníci 

ZASEDÁNÍ - INFORMACE PODROBNOSTI 

Den zasedání  11. listopadu 2013 

Čas zahájení  9:30 

Čas ukončení  12:00 

Celková doba trvání  2 hodina a 30 minut  

Lokalita zasedání  Kabinet č. 25 



Ad 3 – Projednávané záležitosti 

a) Připomínky ze strany studentů z prvního ročníku k předmětům psaní odborných 
prací a cizím jazykům 

Předmět psaní odborných prací neprobíhá dle studentů z prvního ročníku podle osnovy týkající se tohoto 

předmětu. Vedení škody se vynasnaží tento problém vyřešit, aby byly naplněny cíle předmětu. 

b) Zahraniční stáže pro studenty 

Studenti prvního ročníku jsou nespokojeni se stážemi, které nenabízí možnost vycestování studenta se 

slovenským občanstvím. 

Vedení školy vysvětlilo tuto skutečnost, že tyto stáže spadají pod výjimečný projekt, který svoje finanční 

prostředky směřuje pouze do řad studentů s českým občanstvím. Tímto upozornila studenty, aby se zajímali 

o podmínky, které spadají ke každé zahraniční stáži a to z důvodů, že jednotlivé typy zahraničních stáží 

nebo vycestování se liší právě v podmínkách. Vedení školy nabízí studentům alternativní typ vycestování do 

zahraničí formou Erasmu a tímto vyzývá zájemce z řad studentů, aby se v zájmu o bližší informace obraceli 

přímo na paní doktorku Radku Šperkovou. 

 

c) Volitelné předměty 

Ze strany studentů z prvního a druhé ročníku byla vznesena připomínka k neotevření volitelných předmětů 

v českém jazyce. 

Vedení školy se objasnilo důvody neotevření volitelných předmětů v českém jazyce. V příštím akademickém 

roce již budou otevřeny i volitelné předměty v českém jazyce. 

 

d) Vedoucí bakalářských prací 

Ze strany studentů z třetího ročníku byla vznesena připomínka s nespokojeností náhlého odchodu některých 

vedoucích bakalářských prací. Vedení školy se vyjádřilo, že se bude snažit co nejdříve problém řešit a jeho 

následné dopady co nejvíce utlumit a přiřadí v co nejrychlejším sledu stávajícím studentům nové vedoucí 

bakalářských prací. 

 

e) Doplnění předmětů 
Studenti druhého ročníku mají vážný zájem o doplnění odborných předmětu, které by se by byly  zaměřeny 

na tématiku práce s klienty. 

Vedení školy tento podnět uvítalo jako kreativním a přínosným a do budoucna se bude snažit vypsat 

předmět, který by se dotýkal problematiky psychologie či personalistiky. 

 

Studenti z řad prvního a druhého ročníku mají dále vážný zájem o doplnění předmětů ve formě cizích jazyků, 

které by mohly být zařazeny právě do kategorie volitelných předmětů. 

Vedení školy tento návrh uvítalo a bude se snažit v dalších semestrech opět tuto nabídku volitelných 

předmětů doplnit 

 

f) Odborná pomůcka k psaní odborných prací 
Jelikož u studentů z nižších ročníků dochází k časté neznalosti problematiky a zásad v psaní odborných 

prací všeho druhu. Studentský senát vznesl návrh na zveřejnění nové pomůcky ve formě skript, které se 

zabývají touto problematikou na stránkách e-learningu. 

Vedení školy tento podnět uvítalo a zrealizovalo zveřejnění těchto skript všem zájemcům této problematiky. 

Každý student  VŠOH si může volně stáhnout tuto učební pomůcku na  e-learningu VŠOH. 

 

 

Ad 4 -Ostatní 

O vývoji záležitostí z pohledu studentů bude Studentský senát průběžně informovat pana doktora Zdeňka 

Málka, prorektora pro vzdělávací činnost. 

 

Zápis vytvořila: 

Lucia Hladká 

zástupce studentů III. ročníku studijního oboru Management cestovního ruchu 


