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1 Úvod
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. (dále jen „VŠH“) za rok
2014 byla zpracována na základě ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
v souladu s doporučenou rámcovou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Výroční zpráva byla po projednání Akademickou radou VŠH a schválení rektorem
zpřístupněna na internetových stránkách školy (http://www.vsh.cz).
Východiskem pro zpracování byl Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a další
tvůrčí činnosti VŠH na období 2011 - 2015, aktualizace tohoto Dlouhodobého záměru pro rok
2014 a postupné plnění těchto vytčených cílů. Strategické záměry se při tom opírají o
materiály MŠMT a výsledky analýzy SWOT, analýzy rizik, bilance zdrojů a dalších dokumentů
a materiálů zpracovaných na VŠH v rámci jejího zapojení do Individuálního projektu
národního (IPn) KREDO.
Výroční zpráva VŠH byla zpracována v dubnu 2015, projednána Akademickou radou VŠH dne
19. 5. 2015 a schválena rektorem VŠH dne 20. 5. 2015.
2 Základní údaje o vysoké škole
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.,
(ve zkratce VŠH)
Svídnická 506
181 00 Praha 8
tel.: 283 101 111, 283 101 121
fax: 233 541 905
e-mail: info@vsh.cz
http: www.vsh.cz
Datum a č.j. udělení státního souhlasu k působení: 28.7.1999 pod č.j. 26 059/1999-30.
Organizační schéma
Platné organizační schéma je uvedeno v příloze č. 1
Složení orgánů vysoké školy
Nejvyšší představitelé VŠH:
Rektor
doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
Jednatel společnosti doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc.
Seznam členů Akademické rady VŠH je uveden v příloze č. 2.
V roce 2014 nedošlo v orgánech VŠH k žádné personální změně.
Zastoupení VŠH v reprezentaci vysokých škol
VŠH zastupují v reprezentacích českých vysokých škol tito představitelé:
Česká konference rektorů
doc. Ing. Václav Vinš, CSc., rektor
předseda Komory soukromých vysokých škol
Rada vysokých škol
PhDr. Jan Máče, Ph.D., prorektor pro studium
Rada vysokých škol – studentská komora Bc. Silvia Mihaldová
Charakteristika poslání a vize VŠH
Poslání (mise) VŠH
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Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) poskytuje bakalářské a magisterské vysokoškolské
vzdělání v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví a cestovní ruch, a to na základě
současných poznatků vědy, výzkumu a vývoje. V akreditovaných oborech rozvíjí odpovídající
výzkumnou a další tvůrčí činnost.
Vize
VŠH je v sektoru soukromých vysokých škol uznávanou, stabilní a všeobecně známou
vysokou školou zaměřenou především na hotelnictví, cestovní ruch, gastronomii a lázeňství.
Vedle profesně orientovaného bakalářského vzdělávání poskytuje kvalitní vzdělávání
magisterské. Uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání přínosné pro odbornou i
laickou veřejnost. VŠH hraje dominantní úlohu ve vzdělávání odborníků v hotelnictví a
gastronomii, a to při plné podpoře rozvoje dalších akreditovaných studijních oborů na VŠH.
VŠH je národním expertním centrem v oblasti rozvoje řízení ubytovacích a stravovacích
zařízení, destinací cestovního ruchu a souvisejících služeb. Výsledky výzkumné a další tvůrčí
činnosti výrazně přispívá k rozvoji hotelnictví, gastronomie a destinací cestovního ruchu v ČR
a v Evropě. VŠH intenzivně rozvíjí spolupráci ve vzdělávací a tvůrčí činnosti s domácími i
zahraničními partnery ze soukromého i veřejného sektoru. V rámci spolupráce se
zahraničními partnery je zvláštní důraz kladen na mobilitu členů akademické obce.
Vnitřní předpisy VŠH
V roce 2014 nedošlo ke změně vnitřních předpisů registrovaných MŠMT.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2014 nebyla VŠH adresována žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Nebyla podána žádná odvolání proti
rozhodnutí, nebyly poskytnuty žádné licence, nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a
zákona.
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Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
Vysoká škola hotelová měla v roce 2014 akreditovány tyto studijní programy a obory
v českém a anglickém jazyce.
 Gastronomie, hotelnictví a turismus
o Hotelnictví (Bc.)
o Management destinace cestovního ruchu (Bc.)
o Management volného času
o Management hotelnictví a lázeňství (NMgr.)
o Management destinace cestovního ruchu (NMgr.)
 Hospitality management, Gastronomy and Tourism
o Hospitality Management (Bc., v anglickém jazyce)
o Hospitality and Spa Management (NMgr., v anglickém jazyce)
 Ekonomika a management
o Marketingové komunikace ve službách (Bc.)
o Marketingové komunikace (NMgr.)
Na základě vlastního rozhodnutí VŠH utlumila bakalářský obor Management volného
času a již do něj nepřijímá nové studenty.
VŠH měla v roce 2014 akreditován program dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (obor Učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy se
zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus) na základě zákona o pedagogických
pracovnících. V tomto roce se v rámci daného programu neuskutečnil žádný běh studia
pro nedostatečný počet přihlášených zájemců.
VŠH neuskutečňuje žádný joint/double/multiple degree program; akreditovaný studijní
program ve spolupráci s jinou vysokou školou se sídlem v ČR ani s žádnou vyšší
odbornou školou.
V roce 2014 VŠH neprovozovala žádnou pobočku mimo sídlo školy.
Pomocí metodiky výstupů z učení jsou popsány všechny studijní programy.
Kreditní systém byl na VŠH zaveden již od roku 2001. Od akademického roku 2005/2006
kreditní systém studia splňuje podmínky ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System). V současné době je ECTS zaveden ve všech studijních oborech
vyučovaných na VŠH. Vysoká škola hotelová v roce 2013 získala certifikát Diploma
Supplement Label na období 2013 – 2016.
Vysoká škola hotelová je držitelem akreditace pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, v jehož rámci realizuje třísemestrální (podle nové akreditace z roku 2012
dvousemestrální) studium Učitelství odborných předmětů v oboru gastronomie,
hotelnictví a turismu (v rozsahu 250 hodin) k získání pedagogické způsobilosti především
pro svoje studenty navazujícího magisterského studia a pro absolventy. V roce 2014
nebyl kurs DVPP otevřen.
Ve škole se konají pravidelně přednášky a setkání s odborníky z praxe nebo
z partnerských škol v rámci programu ERASMUS.
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Studenti
Počty studentů v akreditovaných studijních programech ve struktuře požadované MŠMT
k 31. 12. 2014 jsou uvedeny v tabulkách 4. 1 – 4.3.
Všichni studenti VŠH jsou samoplátci, škola nedostává žádné příspěvky od státu na
studenty v žádném studijním programu realizovaném v jazyce českém, ani anglickém.
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech jsou uvedeni v tabulce 4.4.
Základním opatřením pro snižování studijní neúspěšnosti je školné, studenti nepotřebují
další motivační nástroje. Škola pomáhá nástroji standardními (konzultace) a
nadstandardními (poradenství pro studenty, které neformálně zajišťují pracovníci
katedry managementu).
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Absolventi
Počet absolventů akreditovaných studijních programů včetně poměru absolventů
bakalářských studijních programů, kteří byli v následujícím akademickém roce zapsáni
na navazující magisterské studium, je uveden v tabulce 5.1. Studium v navazujících
magisterských oborech na VŠH je žádané i mezi absolventy bakalářských studijních
programů na jiných vysokých školách (veřejných i soukromých).
VŠH disponuje mailovými adresami všech svých absolventů, od roku 2010 pak zůstávají
k dispozici všem absolventům jejich školní mailové adresy, které si mohou přesměrovat
do soukromých schránek. Tato cesta je využívána i ke komunikaci s absolventy. Dalším
prostředkem je sdílení stránek VŠH na Faceboook.com řadou absolventů.
Naprostá většina absolventů se úspěšně uplatňuje v oboru, který vystudovala. Podle
shodných údajů ze šetření prováděných Střediskem vzdělávací politiky při Pedagogické
fakultě UK v Praze a Svazem průmyslu a dopravy činil relativní počet absolventů
evidovaných Úřadem práce v roce 2014 necelých 1,8 %.
VŠH trvale neformálně komunikuje se zaměstnavateli svých absolventů, především
hotelových společností, nezávislých hotelů, restaurací a dalších organizací. Intenzivní
kontakty má zejména s organizacemi, které jsou členy Klubu partnerů VŠH. V roce 2014
se zintenzivnila komunikace s vedoucími pracovníky zahraničních hotelových řetězců,
které působí v České republice, a zvýšil se počet studentů, kteří v těchto hotelech
vykonávají studijní praxe, další stáže a sbírají podklady pro svoje bakalářské a diplomové
práce.
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Zájem o studium
Zájem o studium na VŠH kopíruje demografickou křivku České a Slovenské republiky. O
studium na VŠH je v populaci maturantů relativně stále stejný zájem. Škola je i nadále
atraktivní pro zájemce o studium ze zahraničí, zde se však projevuje především politická
a ekonomická nejistota v části východní Evropy. Počty přijatých studentů jsou uvedeny
v tabulce 6.1.
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VŠH nekoná přijímací zkoušky na programy vyučované v českém jazyce, v rámci
přijímacího řízení ověřuje splnění zákonných podmínek k přijetí ke studiu. Na studijní
obor Hospitality Management se, vedle ověření zákonných předpokladů, ověřuje znalost
anglického jazyka jako kritéria pro přijetí.
Studenti navazujícího magisterského studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ
studia na jiné vysoké škole, jsou uvedeni v tabulce 6.2.
VŠH soustavně spolupracuje s řadou středních škol v zájmu informování uchazečů o
možnostech studia. Pravidelně komunikuje se všemi středními odbornými školami
v oboru Gastronomie, hotelnictví a turismus v České republice a s gymnázii především
v Praze a ve středních Čechách.
7

Akademičtí pracovníci
Údaje o přepočtených počtech za rok 2014, fyzických evidenčních počtech a struktuře
akademických pracovníků a o jejich úvazcích na VŠH k 31. 12. 2014 jsou uvedeny
v tabulkách 7.1 – 7.6.
V roce 2014 pokračovalo habilitační řízení PhD. Marka Merhauta, Ph.D., MBA na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
V doktorských studijních programech studovalo v roce 2014 10 akademických
pracovníků VŠH, 2 pracovníci studium úspěšně ukončili obhajobou doktorské disertační
práce a jedna pracovnice doktorské studium zahájila.
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Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
Údaje o stipendiích udělených studentům jsou uvedeny v tabulkách 8.1 – 8.2.
Žádný ze studentů formálně neuplatnil specifické poruchy učení a z nich vyplývající
potřebu individuálního přístupu k němu, přesto však v případech, kdy jsou tyto poruchy
z některých projevů zřejmé, věnují akademičtí pracovníci VŠH studentům zvýšenou
pozornost a podporu (změna formy zkoušení u dyslektiků a dysgrafiků, nabízení a
realizace individuálních konzultací apod.).
Několik studentů, kteří projevují mimořádný zájem o studovaný obor i v rovině jeho
teoretického rozvoje bylo zařazeno do výzkumných týmů VŠH jako pomocné vědecké
síly (např. v projektu Hotelové modelování).
VŠH uzavřela již v roce 2007 se společností CPI (Czech Property Investments) Hotels
smlouvu o ubytování studentů VŠH. Společnost CPI Hotels, která je jedním z generálních
partnerů VŠH, na základě uzavřené smlouvy vyčlenila část ubytovacích kapacit pro
potřeby studentů VŠH. To studentům školy přináší možnost ubytování srovnatelného
finančně i kvalitativně s nabídkou kolejního ubytování pro studenty VVŠ. Studenti VŠH se
však ubytovávají i na kolejích VVŠ, v soukromých ubytovacích zařízeních a nejvíce jich
využívá možnosti společného pronájmu bytu v okolí sídla školy.
V roce 2014 obdrželo 644 studentů VŠH ubytovací stipendium podle zákona o vysokých
školách a v souladu s obecně platnými podmínkami MŠMT.
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V budově VŠH se nachází gastronomické středisko (menza) s denním výběrem tří
hlavních jídel, jednoho minutkového jídla a zeleninového salátu v ceně 48 Kč (u
minutkového jídla s příplatkem kolem 20 Kč za porci). Kromě menzy mají studenti k
dispozici dva denní bufety s každodenní nabídkou občerstvení, kde je možno zakoupit
teplé i studené nápoje, bagety a další sortiment. VŠH, na rozdíl od veřejných vysokých
škol, nedostává na stravování studentů žádné dotace. Stravování studentů dotuje škola
z dalších provozovaných gastronomických činností (catering apod.).
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Infrastruktura
VŠH pokračovala i v roce 2014 se systematickým doplňováním specializovaného
knihovního fondu do své knihovny tak, aby i nadále vyhovoval požadavkům na
modernizaci výuky i k podpoře tvůrčí činnosti akademických pracovníků. V uvedeném
roce vzrostl fond knihovny o 1 079 exemplářů, z toho cca 300 ks bylo získáno od Nadace
Nestlé (odborné knihy v anglickém jazyce), zbytek vlastním nákupem. Fond knihovny je
uveden v tabulce 9.1.
Na základě poskytnutého grantu od Ministerstva kultury z podprogramu VISK3 na
podporu rozvoje vlastní veřejné knihovny se specializovaným knižním fondem,
provozuje VŠH od roku 2013 knihovní systém Verbis a webový katalog Portaro. Tento
systém je přístupný nejen z informačního systému školy, ale i z její webové stránky. Online katalog umožňuje kromě vyhledávání i prodlužování zápůjček, rezervace a
objednávky. Do knihovny byl pro všechny studenty i zaměstnance zakoupen pravidelně
aktualizovaný on-line právní software CODEXIS. Licence umožňuje jeho využívání po
dobu tří let, tj. až do roku 2016.
VŠH má pro přímou výuku studentů k dispozici 2 počítačové učebny, ve kterých je
celkem 52 počítačových terminálů s připojením na internet, tiskárny, dataprojektory.
Aktuálně je na VŠH využíváno v učebnách a pro potřeby pedagogů a administrativy cca
200 počítačů, notebooků a pracovních stanic. V roce 2014 byla vyměněna zhruba
polovina PC v posluchárnách a dalších učebnách a vyměněno a přidáno 19 ks PC do
pracoven akademických pracovníků.
Pro studenty je v pracovní dny otevřena studovna, kde se nachází 35 počítačových
terminálů s 19“ LCD monitory, tiskárnou a kopírovacím strojem. Studenti mají na
serveru těchto terminálů k dispozici prostor pro uložení dat se zabezpečeným
přístupem. Připojení na internet ve studovně je samozřejmostí. Internet je rovněž
prostřednictvím WiFi dostupný v celém objektu školy.

10 Celoživotní vzdělávání
Počty kursů celoživotního vzdělávání (CŽV) na Vysoké škole hotelové a počty jejich
účastníků jsou uvedeny v tabulkách 10.1 – 10.2.
11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu §1 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách)
Vysoká škola hotelová měla pro rok 2014 podle svého dlouhodobého záměru v oblasti
výzkumné a další tvůrčí činnosti stanoveno 8 základních strategických priorit, a to:
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projekty, publikační činnost, partnerství, odborný časopis, interní financování tvůrčí
činnosti, konference, výzkumné týmy a rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu.
Recenzovaný odborný časopis VŠH Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP) byl
opět přijat na národní seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. V roce 2014
byla vydána 3 čísla kompletně v anglickém jazyce. Zároveň byl navýšen poměr
zahraničních odborníků v redakční radě časopisu.
V průběhu roku probíhalo řešení 9 výzkumných a inovačních projektů, a to především na
základě zadání z praxe (hotely, města a obce, sdružení). Hlavními tématy jsou především
vliv cestovního ruchu na rozvoj měst, hotelový marketing apod.
Akademičtí pracovníci VŠH vydali v roce 2014 v renomovaných vydavatelstvích 4
odborné knihy (Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie – gastronomické služby,
Informační technologie - praktické aspekty strategického řízení v kontextu využívání
elektronických médií, Řízení cestovního ruchu v České republice - minulost, současnost,
budoucnost, Vše, co byste měli vědět o víně...).
VŠH organizovala 6. ročník mezinárodní vědecké konference „Hotelnictví, turismus a
vzdělávání“ (HTV) věnovaný aktuálním trendům a projektům v těchto oblastech a jejich
vzájemné provázanosti, které se zúčastnilo téměř 240 účastníků z praxe i akademické
sféry.
Za rok 2014 stoupl počet výstupů publikační činnosti akademických pracovníků VŠH,
především těch s mezinárodním dopadem.
Rozpočet interních zdrojů (Interní fond podpory rozvoje výzkumné a další tvůrčí
činnosti) alokovaný z celkových výnosů VŠH činil pro rok 2014 800 tis. Kč. Tyto
prostředky byly určeny především na podporu publikační činnosti akademických
pracovníků VŠH a k rozběhu dílčích výzkumných záměrů.
12 Internacionalizace
V roce 2014 implementovala VŠH nový program Erasmus + pro období 2014 - 2020. Byla
realizována revize všech dvojstranných smluv a byly obnoveny všechny funkční smlouvy
s vysokoškolskými institucemi pro nové období. Výsledkem revize je 23 plně funkčních
smluv ve 14 zemích EU. Program Erasmus+ byl sice formálně spuštěn v březnu 2014,
nebyl však ze strany Evropské komise dostatečně formálně zabezpečen. Nebyl připraven
elektronický systém k administraci, vysokým školám nebyla včas dodána smluvní
dokumentace k mobilitám studentů a učitelů. Metodika výpočtu grantů byla 2x
změněna již po zahájení realizace mobilit pro 2014/2015. Také nebylo včas zřejmé, jaké
budou požadavky na uznávání předmětů. VŠH však tyto komplikace zvládla bez
vážnějších negativních důsledků.
VŠH vyslala v roce 2014 do zahraničí 44 studentů a přijala 20 studentů ze zahraničí. Na
zahraniční univerzity vyjelo na výukový pobyt 9 učitelů a další 2 zaměstnanci, do výuky
VŠH se zapojilo 6 zahraničních učitelů, na zaměstnaneckou mobilitu přijeli 4 zaměstnanci
zahraničních škol.
Pracovní stáže v zahraničí realizuje VŠH již šestým rokem. V roce 2014 převýšil počet
pracovních mobilit počet výjezdů na studium, což potvrzuje profesní specializaci a
praktickou orientaci školy. V roce 2014 byly realizovány pracovní stáže v Belgii, Francii,
Německu, Rakousku, Řecku a Španělsku. VŠH spolupracuje přímo bez zprostředkovatele
s dlouhodobými partnery v HORECA sektoru (hotely, restaurace). V rámci realizací
zahraničních pracovních stáží se objevují problémy s umísťováním studentů ze třetích
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zemí, a to především z důvodů přísnější ochrany pracovního trhu a změn vízové politiky
vybraných zemí.
Zapojení VŠH do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit a do mezinárodních
programů výzkumu a vývoje uvádí tabulky 12.1 – 12.3.
13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
Problematikou kvality a hodnocení stavu zejména vzdělávací a tvůrčí činnosti se
zabývala v roce 2014 na svém jarním i podzimním zasedání Akademická rada VŠH.
Kolegium rektora se problematikou kvality činnosti VŠH a jejího vnitřního hodnocení
zabývá průběžně, při pravidelném projednávání plnění Mise a vize VŠH, jednotlivých
problematik vzdělávací, výzkumné a další tvůrčí činnosti a při dalších příležitostech.
Hodnocení činnosti jednotlivých kateder v uvedených oblastech je předmětem
pravidelných porad vedoucích kateder (6x ročně) a projednávání činnosti jednotlivých
kateder v kolegiu rektora jedenkrát ročně.
Členové kolegia rektora se setkávají pravidelně se Studentským senátem VŠH a
jedenkrát za semestr i se všemi studenty VŠH, kteří projeví zájem o diskusi s vedením
školy. Zvýšená pozornost byla v roce 2014 věnována komunikaci se studenty studijního
oboru Hospitality Management. Jejím důsledkem bylo i zřízení funkce tajemnice pro
tento studijní obor (a do budoucna pro celý program) na katedře hotelnictví. Vzhledem
k velikosti školy, prostorovému uspořádání a celkovému přístupu akademických
funkcionářů VŠH probíhá neformální komunikace se studenty prakticky nepřetržitě –
studenti mohou (a využívají toho) oslovit prakticky kdykoliv s čímkoliv rektora,
prorektory, vedoucí kateder i ostatní akademické pracovníky a řešit s nimi svoje potřeby
a požadavky.
V roce 2014 byly realizovány následující aktivity v oblasti vnitřního hodnocení:
Studentské hodnocení kvality:
 předmětové ankety (organizované vedením školy),
 setkání studentů s rektorem školy (organizované vedením školy).
Aktivity na úrovni kateder
 hodnocení akademických pracovníků,
 tvorba plánů tvůrčí činnosti kateder a jednotlivých akademických pracovníků.
Aktivity na úrovni vedení školy
 projednávání koncepčních otázek rozvoje školy valnou hromadou společníků,
Správní radou VŠH a Akademickou radou VŠH,
 projednávání výsledků šetření, plánů a rozvojových materiálů a stanovování cílů
a souvisejících úkolů na jednáních kolegia rektora, poradách rektora s vedoucími
kateder a porad kateder za účasti rektora, případně prorektorů,
 hodnocení práce kateder v kolegiu rektora,
 individuální pohovory rektora s prorektory a s vedoucími kateder.
VŠH je dlouhodobě zapojena prostřednictvím svého informačního systému do
odhalování plagiátorství u závěrečných prací THESES.CZ. Všechny kvalifikační práce jsou
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ukládány v elektronické podobě v tomto systému a před obhajobou prověřeny na shodu
s jinými texty zde uloženými.
VŠH v roce 2014 předkládala Akreditační komisi žádosti o prodloužení akreditací:
 navazujícího magisterského studijního oboru Management hotelnictví a lázeňství
/ Hospitality and Spa Management. Akreditace byla udělena na další čtyři roky.
 navazujícího magisterského studijního oboru Marketingové komunikace.
Akreditace byla udělena na další čtyři roky.
Od roku 2013 je VŠH plně zapojena v Individuálním projektu národním (IPn) KREDO,
klíčová aktivita KA 2 Zpracování strategických plánů rozvoje na VŠ. Rektor a prorektor
pro rozvoj byli jako experti přizváni do dalších aktivit projektu (KA 02/TA 05 Otevřenost informační portál o vysokých školách, KA 4 Podklady pro strategické rozhodování
MŠMT). V závěru roku 2013 byla na VŠH v rámci projektu KREDO zpracována rozsáhlá
analýza SWOT na kterou v roce 2014 navázaly další činnosti – analýza rizik, bilance
zdrojů a ve druhé polovině roku 2014 tvorba klíčového výstupu Plánu strategického
rozvoje VŠH do roku 2010 s výhledem do roku 2030. Od realizace tohoto strategického
plánu (a podpůrných rozvojových plánů) očekává vedení VŠH další posun v rozsahu a
kvalitě vzdělávacích, tvůrčích a dalších činností realizovaných školou v příštích letech.
14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
Vysoká škola hotelová je členem
 Mezinárodního sdružení vědeckých expertů cestovního ruchu (AIEST),
 Mezinárosní asociace hotelových škol (EUHOFA)
na národní úrovni pak
 České konference rektorů,
 Rady vysokých škol ČR (včetně Studentské komory),
 Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR),
 Asociace hotelů a restaurací České republiky,
 České barmanské asociace (CBA).
Akademičtí pracovníci školy působili v roce 2014 v mezinárodních vědeckých institucích,
v oborových radách, redakčních radách a dalších grémiích českých vysokých škol. Mezi
nejvýznamnější zapojení patří členství v komisi UNESCO pro otázky vzdělávání (Asie a
východní Pacific), redakčních radách recenzovaných časopisů (Ekonomika a
management, Journal of Control Science and Engineering a další), vědeckých a oborových
rad státních a veřejnch vysokých škol (Unverzita obrany, FSV Univerzity Karlovy, FIM
Univerzity Hradec Králové a další). Akademičtí pracovníci a funkcionáři VŠH působili také
v akreditačních komisích a expertních týmech MŠMT a Individuálních projektů národních
KVALITA a KREDO.
Akademičtí pracovníci školy jsou také členy nejrůznějších profesních sdružení a asociací,
ze kterých uvádíme nejvýznamnější:
 Kolegium cestovního ruchu ministryně pro místní rozvoj,
 Asociace sommeliérů ČR,
 Asociace číšníků České republiky,
 Asociace kuchařů a cukrářů (AKC),
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Obec spisovatelů ČR,
Czech Travel Press (Asociace novinářů píšících o cestovním ruchu),
Česká asociace franchisingu,
RadaVýzkumného ústavu práce a sociálních věcí,
Evropská výzkumná společnost (EMES),
Rada kvality ČR – odborná skupina pro kvalitu ve vzdělávání,
Asociace učitelů španělštiny,
AISO, Asociación Internacional Siglo de Oro (Mezinárodní asociace španělského
Zlatého věku),
TESOL International,
Sdružení učitelů francouzštiny
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

15 Rozvoj vysoké školy
VŠH v roce 2014 nečerpala žádnou podporu na svůj rozvoj z veřejných zdrojů. Veškerý
svůj rozvoj financuje z vlastních zdrojů.
16 Závěr
VŠH v roce 2014 pokračovala ve své činnosti podle zásad stanovených ve své Misi a vizi
na roky 2013 – 2017, Dlouhodobém záměru na roky 2011 – 2015 a v souladu s jeho
aktualizací na rok 2015. V rámci projektu KREDO zpracovala a začíná naplňovat svoji
strategii do roku 2020 (s výhledem do roku 2030), která z uvedených dokumentů vychází
a navazuje na ně.
Hlavním cílem a motivem vedení školy bylo a zůstává vytváření podmínek pro
udržitelnost a další rozvoj školy, a to především v personální oblasti. V oblasti vzdělávací
činnosti škola úspěšně naplňovala svoji misi a realizovala vzdělávání v akreditovaných
studijních programech, včetně jeho úspěšného zakončení obhajobami závěrečných prací
a státními zkouškami. Škola i nadále úspěšně obhajuje akreditace stávajících studijních
programů a udržuje si svoji profilaci.
Nadále se rozvíjí spolupráce s aplikační sférou při realizaci projektů smluvního výzkumu
a při zajišťování odborné praxe studentů školy. Škola je, i díky uplatnění cca 5 000
absolventů v praxi, pozitivně vnímána aplikační sférou včetně nadnárodních hotelových
řetězců a je akceptovaným partnerem státních orgánů i profesních sdružení.
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Příloha č. 1. Organizační schéma VŠH v roce 2014
Valná hromada

jednatel

Akademický úsek

Úsek jednatele

Rektor

Sekretariát
rektora

Prorektor pro
studium

Studijní oddělení

Prorektor pro
rozvoj

Knihovna a ediční
středisko

Sekretariát

Prorektor pro
výzkum

Oddělení
výzkumu

Oddělení
mezinárodních
vztahů
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Katedry

Ekonomické
středisko

Gastronomické
středisko

Provozní středisko

Příloha č. 2 Seznam členů Akademické rady VŠH v roce 2014
Jméno a příjmení
Pracoviště
Ing. Pavel Attl, Ph.D.
VŠH - výkonný ředitel a vedoucí katedry cestovního ruchu
Ing. Jaromír Beránek
MAG Consulting , s.r.o. - ředitel
Ing. Pavla Burešová
VŠH - katedra hotelnictví
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc.
VŠH - jednatel společnosti
JUDr. Vlastimil Dvořák
Hotel AMBASSADOR - generální ředitel
Mgr. Zuzana Fiantoková
Hotel InterContinental Praha - personální ředitelka
Ing. Martin Fousek, Ph.D.
BOHEMIA SEKT a.s. - marketingový ředitel
Ing. Antonín Franke, CSc.
člen AIEST
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
VŠH - prorektor pro výzkum
doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn,
ORL klinika UK a FNKV - přednosta
CSc.
Ing. Pavel Hlinka
SOCR ČR - vicepresident
Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
VŠH - vedoucí katedry marketingu a mediálních komunikací
doc. Ing. Antonín Indruch, CSc.
odborný poradce
Ing. Antonín Izák
I.B.S. hotels restaurants Praha a.s. - předseda představenstva
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. VŠH - katedra marketingu a mediálních komunikací
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
VŠH - poradce rektora pro spolupráci s praxí
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
VŠE - fakulta mezinárodních vztahů
Ing. Barbora Koklarová
VŠH - pověřena vedením katedry managementu
Mgr. Dagmar Lanská
VŠH - vedoucí katedry jazyků
Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. VŠH - katedra hotelnictví
PhDr. Jan Máče, Ph.D.
VŠH - prorektor pro studium
Univerzita M. Bela/Ek. fakulta - proděkanka pro mezinárodní
doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
vztahy
Ústav biochemie a experimentální medicíny - emeritní
doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.
přednosta
PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA VŠH - vedoucí katedry hotelnictví
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
VŠE - děkan fakulty mezinárodních vztahů
Ing. Karel Nejdl, CSc.
odborný poradce
prof. JUDr. L'udmila Novacká, CSc. Ekonomická Univerzita Bratislava - katedra služeb a CR
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava - rektor
prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
VŠH - katedra marketingu a mediálních komunikací
prof. Ing. Lenka Pražská, CSc.
členka redakční rady CHTP
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně - rektor
prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.
VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
Ing. Václav Stárek
Asociace hotelů a restaurací ČR - prezident
Mendelova univerzita v Brně - děkanka Provozně ekonomické
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
fakulty
Vysoká škola evropských a regionálních studií - prorektor pro
Ing. Pavel Studík
vnější vztahy
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doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc. VŠH - katedra managementu
doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
VŠH - rektor
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
VŠH - vedoucí katedry ekonomie a ekonomiky
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism - generální
Ing. Rostislav Vondruška
ředitel
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA
VŠH - prorektor pro rozvoj
Silvia Mihaldová
zástupkyně Studentského senátu VŠH
Bc. Kamila Veselá
zástupkyně Studentského senátu VŠH
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