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Úvod 
 

V souladu s § 77b odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

zpracovala Vysoká škola finanční a správní, a.s. (dále jen „VŠFS“) tento Dodatek za rok 2020 

ke Zprávě o vnitřním hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠFS za 

období 2015 – 2019 (dále jen „Dodatek“). 

Citované ustanovení zákona o vysokých školách ukládá vysokým školám v termínech 

stanovených vnitřním předpisem vysoké školy, nejméně však jednou za 5 let, zpracovávat 

zprávu o vnitřním hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Registrovaný 

vnitřní předpis VŠFS Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení stanovil v souladu s tímto ustanovením zákona o 

vysokých školách, že zpráva o vnitřním hodnocení se bude zpracovávat jednou za 5 let.  

V souladu s § 77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách vznikla rovněž vysokým školám 

povinnost každoročně zprávu o vnitřním hodnocení aktualizovat o dodatek popisující změny 

dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních, přičemž tato povinnost se poprvé uplatnila za rok 

2017. 

Poslední zprávou o vnitřním hodnocení, která je aktualizována předkládaným Dodatkem je 

Zpráva o vnitřním hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠFS za období 

2015 – 2019.  

Ve struktuře kapitol zásadně odpovídající poslednímu vnitřnímu hodnocení se níže předkládá 

výčet jednotlivých oblastí, kde: 

- byla přijata řídící opatření, která významným způsobem zasáhla do organizační 

struktury VŠFS a ovlivnila tak kvalitu hodnocených činností 

- v souladu s dodatkovaným textem byla činěna určitá opatření a bylo třeba posoudit 

jejich výsledky (dopady na kvalitu), 

- byly konstatovány určité nedostatky a potřeba jejich řešení v následujícím období  

a bylo třeba vyhodnotit, do jaké míry k tomuto řešení skutečně došlo,  

- z povahy věci ke změně v příslušném ukazateli došlo. 
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Řídící opatření 
 

Organizační změna 
 

S účinností od 1. února 2020 bylo rozhodnuto o snížení počtu prorektorů VŠFS na tři, přičemž 

byla nově vymezena jejich působnost. Toto nové vymezení se dotklo jak jednotlivých věcných 

oblastí jejich odpovědnosti, tak rozhodovacích pravomocí v prvním stupni správního řízení. 

Výhradní kompetence rektorky k rozhodování v rámci odvolacího řízení nebyla tímto 

opatřením dotčena. 

Změna byla v zájmu efektivního řízení jednotlivých procesů promítnuta rovněž do struktury 

útvarů řízených jednotlivými prorektory následovně: 

prorektor pro legislativu a studijní programy (Odbor studijních záležitostí, Odbor pro 

pedagogickou práci) 

prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy (Odbor zahraničních vztahů, Institut celoživotního 

vzdělávání) 

prorektor pro výzkum a vývoj (Odbor výzkumu a vývoje, Odbor knihovnických a 

nakladatelských služeb). 

 

Novelizace registrovaných vnitřních předpisů 
 

V souvislosti s plánovanou změnou vnitřní organizační struktury školy podle bodu 1 byly na 

začátku roku 2020 zpracovány novelizace následujících registrovaných vnitřních předpisů: 

- Statut VŠFS 

- Studijní a zkušební řád VŠFS 

- Disciplinární řád pro studenty VŠFS 

- Řád celoživotního vzdělávání VŠFS 

- Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností   

  a vnitřního hodnocení  

(tedy všech registrovaných vnitřních předpisů, s výjimkou Stipendijního řádu VŠFS). 

Výše uvedené předpisy byly v srpnu 2020 registrovány MŠMT. Tyto vnitřní předpisy byly 

uvedeny do souladu s aktuálními legislativními změnami, ale rovněž se v nich promítly 

zkušenosti z praxe univerzity v předcházejícím období.  
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Vzdělávání 
 

Nové akreditace studijních programů 
 

V průběhu roku bylo Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství vedeno správní řízení 

o žádostech, jehož výsledkem jsou akreditace předložených studijních programů dle níže 

uvedené tabulky. 

Studijní program Typ 

Jazyk 

studia Oblast (i) vzdělávání (podíl) 

Bezpečnostně právní studia 

navazující 

magisterský čeština Bezpečnostní obory (100%) 

Regionální rozvoj a veřejná správa 

navazující 

magisterský čeština Ekonomické obory (100%) 

 

Profily těchto navazujících magisterských programů jsou profesně zaměřené se standardní 

dobou studia 2 roky, jsou akreditovány pro uskutečňování v prezenční a kombinované formě 

studia na dobu 5 let. 

 

Kontrolní zprávy 
 

V průběhu roku byly NAU předloženy kontrolní zprávy o uskutečňování studijních programů 

(nové akreditace) dle níže uvedené tabulky. NAU vzal předmětné kontrolní zprávy na vědomí. 

Studijní program Typ 

Jazyk 

studia Termín 

Aplikovaná informatika bakalářský čeština 12/2020 

Aplikovaná informatika 

navazující 

magisterský čeština 12/2020 

Marketing Communication bakalářský angličtina 10/2020 

Marketing Communication 

navazující 

magisterský angličtina 10/2020 

Marketingová komunikace bakalářský čeština 10/2020 

Marketingová komunikace 

navazující 

magisterský čeština 10/2020 

Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský čeština 9/2020 
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Studijní plány 
 

Celkově bylo studentům nabídnuto 59 povinně volitelných a volitelných předmětů, z toho 42 

bylo otevřeno, z nichž 6 bylo otevřeno zcela nově dle níže uvedené tabulky. 

Studijní předmět Typ 

Jazyk 

studia Studijní program 

Likvidace pojistných událostí bakalářský čeština Finance 

Marketing for Industry and Services 

navazující 

magisterský angličtina Marketing Communication 

Mediální publika 

navazující 

magisterský čeština Marketingová komunikace 

Organizace, struktura a uspořádání 

veřejné moci v ČR 

navazující 

magisterský čeština Bezpečnostně právní studia 

Praktické příklady z forenzní 

psychologie 

navazující 

magisterský čeština 

Bezpečnostně právní studia, 

Kriminalisticko právní 

specializace (obor) 

Vybrané statě z pojišťovnictví 

navazující 

magisterský čeština Finance 

 

Kvalifikační práce 
 

Bakalářskou práci úspěšně vypracovalo a odevzdalo k obhajobě:  

Studijní obor Jazyk studia Počet studentů v % 

Aplikovaná informatika čeština 52,8 

Bankovnictví čeština  37,5 

Business Management and Corporate Finance angličtina 65,5 

Bezpečnostně právní studia čeština 87,2 

Kriminalisticko právní specializace čeština 94,9 

Marketing Communication angličtina 66,7 

Marketingová komunikace čeština 78,7 

Pojišťovnictví čeština 100 

Právo v podnikání čeština 64,5 

Právo ve veřejné správě čeština 100 
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Řízení podniku a podnikové finance čeština 65,3 

Veřejná správa čeština 82,5 

 

Diplomovou práci úspěšně vypracovalo a odevzdalo k obhajobě:  

Studijní obor Jazyk studia Počet studentů v % 

Aplikovaná informatika čeština 58,8 

Business Management and Corporate Finance angličtina 60,0 

Bezpečnostně právní studia čeština 98,8 

Finance a finanční služby čeština 72,7 

Kriminalisticko právní specializace čeština 83,7 

Marketing Communication angličtina 78,9 

Marketingová komunikace čeština 77,0 

Právo v podnikání čeština 81,9 

Právo ve veřejné správě čeština 85,0 

Řízení podniku a podnikové finance čeština 62,3 

Veřejná správa čeština 76,9 

 

 

Státní závěrečné zkoušky 
 

Úspěšnost studentů u státních závěrečných zkoušek představujeme dle níže uvedené tabulky. 

Bakalářské studijní obory (k dostudování) 

Studijní obor Jazyk studia Úspěšnost v % 

Aplikovaná informatika čeština 100 

Bankovnictví čeština  100 

Business Management and Corporate Finance angličtina 100 

Bezpečnostně právní studia čeština 95,2 

Kriminalisticko právní specializace čeština 93,1 

Marketing Communication angličtina 100 
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Marketingová komunikace čeština 86,7 

Pojišťovnictví čeština 100 

Právo v podnikání čeština 61,5 

Právo ve veřejné správě čeština 25 

Řízení podniku a podnikové finance čeština 90,3 

Veřejná správa čeština 75 

 

Navazující magisterské studijní obory (k dostudování)  

Studijní obor Jazyk studia Úspěšnost v % 

Aplikovaná informatika čeština 75 

Business Management and Corporate Finance angličtina 90 

Bezpečnostně právní studia čeština 95,7 

Finance a finanční služby čeština 100 

Kriminalisticko právní specializace čeština 96,8 

Marketing Communication angličtina 100 

Marketingová komunikace čeština 95,8 

Právo v podnikání čeština 90,6 

Právo ve veřejné správě čeština 91,7 

Řízení podniku a podnikové finance čeština 94,8 
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Celoživotní vzdělávání 
 

Institut CŽV se v roce 2020 v rámci vzdělávacích aktivit opět převážně zaměřil na firemní 

klientelu. Poptávku ovlivnila situace související s epidemií Covid 19. Vzdělávání se zejména 

změnilo ve své formě, tedy z prezenční formy většina vzdělávacích kurzů přešla do formy on-

line.  

V daném období jsme realizovali zakázkové vzdělávací kurzy zaměřené na témata Globální 

ekonomiky, Investic, Dluhopisů a Finančního trhu, dále na právní oblasti, např. Závazkové 

právo nebo v oblasti soft skills kurzů např. téma Budování osobní značky.  

Mezi hlavní firemní  klienty v daném období patřila společnost Kooperativa, Fincentrum,  J&T 

banka a Miss Česká republika.  

Univerzita 3. věku ve střediscích Karlovy Vary a v Most byla od jara roku 2020 pozastavena. 

V průběhu daného roku proběhlo velmi omezené množství kurzů pro nižší počet osob a to 

z důvodů omezení souvisejících se SARS-CoV-2. 

 

Akreditované zkoušky 

 

VŠFS v daném období pokračovala v realizaci odborných zkoušek pro finanční 

zprostředkovatele. Poptávku po účasti na zkouškách ovlivnila končící přechodné období 

v rámci Distribuce pojištění. Realizace těchto zkoušek byla ovlivněna epidemií (po dobu 2 

měsíců byly zkoušky téměř pozastaveny). Po obnově konání zkoušek musely být respektovány 

přísně hygienické podmínky. V daném období InstitutCŽV celkem přezkoušel následující počet 

osob:  

 

Přehled akreditovaných zkoušek u ČNB Počet přezkoušených osob 

Zkoušky podle zákona č. 427/2011Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření 

250 

Zkoušky podle zákona č. 257/2016Sb., o 

spotřebitelském úvěru 

376 

Zkoušky podle zákona č. 256/2004 o 

podnikání na kapitálovém trhu 

879 

Zkoušky podle zákona č. 170/2018 o 

distribuci pojištění a zajištění  

2972 
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V daném roce VŠFS získala autorizaci pro realizaci odborné zkoušky Realitní zprostředkovatel 

od Ministerstva pro místní rozvoj. Ve sledovaném období Institut CŽV začal přezkušovat 

zájemce pro získání profesní kvalifikace  Realitní zprostředkovatel. Daná zkouška se skládá z 

písemné, ústní a praktické části.  

 

Název zkoušky  Počet přezkoušených osob 

Zkouška profesní kvalifikace Realitní 

zprostředkovatel 

40 

 

 

 

Přípravné kurzy pro odborné zkoušky 

 

Ve sledovaném období se projevil zvýšený zájem o přípravné kurzy k odborným zkouškám 

v oblasti Distribuce pojištění a pro Realitní zprostředkovatele.  
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Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost 
 

Řízení výzkumu a vývoje  
 

a) Strategie a koncepce výzkumu 

 

V roce 2020 probíhala příprava dílčích částí Strategického záměru VŠFS 2021+, zejména návrh 

konkrétních cílů v oblastech výzkumu a vývoje a doktorského studia. Součástí přípravy tohoto 

dokumentu byla také kritická analýza pokroku v plnění cílů dosavadních strategických 

dokumentů dokončená v říjnu 2020. 

V roce 2020 bylo zavedeno zpřísnění parametrů pro schválení žádostí o účast na vědeckých 

konferencích. Nově byla zavedena povinnost přijmout závazek publikovat nové poznatky po 

skončení odborné diskuse v rámci konference ve formě časopisecké studie, případně jako 

kapitolu v odborné knize. Bez tohoto závazku standardně nebudou žádosti o účast na vědecké 

konferenci doporučovány ke schválení. Cílem uvedeného opatření je dosáhnout příznivějšího 

poměru sborníkových statí a článků v časopisech na VŠFS ve prospěch článků. 

 

 

b) Hodnocení výzkumu 

 

V roce 2020 bylo realizováno hodnocení VŠFS Mezinárodním evaluačním panelem (MEP). 

Jedná se o významnou součást hodnocení VŠFS jako výzkumné organizace podle Metodiky 

2017+. Hodnocení proběhlo v Modulech M3 – Společenská relevance, M4 – Viabilita a M5 – 

Strategie a koncepce. V březnu byla dokončena Sebeevaluační zpráva (v Aj, 95 stran) jako 

hlavní zdroj informací pro MEP. Klíčová součást tohoto hodnocení, tzv. on-site visit, byla 

vlivem bezpečnostních opatření proti šíření epidemie SARS-CoV-2 přesunuta z června na říjen 

a musela nakonec proběhnout v tzv. hybridním režimu, neboť zahraniční členové MEP nemohli 

přijet do Prahy. Hodnocení však i přes tyto komplikace bylo provedeno včas a v požadované 

kvalitě. Výstupem hodnocení je Evaluační zpráva zpracovaná MEP (v Aj, 43 stran), která 

obsahuje mimo jiné řadu doporučení pro VŠFS ke zlepšení výzkumné činnosti. V Modulu M3 

byly obě hodnocené jednotky VŠFS (fakulty) hodnoceny stupněm Good (třetí nejlepší stupeň 

na šestistupňové škále), celá VŠFS je v Modulu M4 hodnocena jako Good a v Modulu M5 jako 

Very Good (druhý nejlepší stupeň). Evaluační zpráva byla předána MŠMT. 
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c) Externí hodnocení publikační činnosti 

 

- V říjnu 2020 bylo dokončeno hodnocení vybraných výsledků (předložených 

v předchozím roce) v Modulu 1 podle Metodiky 2017+. Ze 4 výsledků byly 2 

hodnoceny stupněm 2 (výsledky vynikající), dva výsledky stupněm 3 (výsledek velmi 

dobrý), 

- současně jsme RVVI předložili k hodnocení další 4 publikační výstupy (jeden článek, 

dvě knihy a jednu kapitolu v knize). 

- Hodnocení výkonnosti výzkumu v Modulu 2 podle Metodiky 2017+ (hodnoceny byly 

články v časopisech WoS a Scopus v kumulativní podobě za roky 2016 – 2018) zůstalo 

pro VŠFS relativně nepříznivé. V databázi WoS byly výsledky VŠFS oproti celé ČR 

soustředěny více v Q4, v databázi Scopus byly výsledky VŠFS soustředěny převážně 

pod mediánem oboru (v Q3 a Q4), a to intenzivněji než v celé ČR.  

-  

Podobně jako v předchozích letech zpracoval Odbor výzkumu a vývoje dva analytické texty: 

Vyhodnocení publikační činnosti v AR 2019/2020 (říjen 2020), 

Vyhodnocení plnění požadavků na publikační a další tvůrčí činnost za tříleté období 2017-2020 

(listopad 2020). 

První analytický materiál konstatoval meziroční stagnaci celkového počtu výsledků, zvýšila se 

však jejich kvalita. Téměř na dvojnásobek narostl počet článků v časopisech evidovaných ve 

světově uznávaných databázích WoS a Scopus (Jimp+Jsc), mírně poklesl počet sborníkových 

statí (D).  

Druhý analytický materiál informoval o většinovém plnění minimálních publikačních a dalších 

tvůrčích požadavků, měřených interní bodovou metodou – požadavky splňovaly více než dvě 

třetiny AP, což představuje mírné zlepšení oproti předchozímu hodnocenému období.  
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Podpora výzkumu a vývoje a projekty 
 

a) Výzkumné projekty 

V roce 2020 probíhalo řešení čtyř externích výzkumných projektů, jejichž podpora byla získána 

ve třech různých veřejných soutěžích v programu ÉTA TA ČR: 

 

Název projektu Zdroj Období 

realizace 

Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, 

kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní 

správy práv autorských a práv souvisejících (VŠFS = příjemce 

podpory) 

TA ČR 2020-2022 

Pandemie COVID-19 jako katalyzátor změny v distribuci, 

prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online (VŠFS = 

spolupříjemce podpory) 

TA ČR 2020-2022 

Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v 

procesu nástupnictví (VŠFS = spolupříjemce podpory) 

TA ČR 2019-2022 

Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od 

genetické determinace k územní kohezi (VŠFS = příjemce 

podpory) 

TA ČR 2020-2023 

 

V roce 2020 probíhala realizace 5 projektů smluvního výzkumu a vývoje pro jiné podnikatelské 

subjekty: 

- Analýza bezpečnostních rizik při nakládání s paměťovými médii v oblasti bankovnictví 

a návrh opatření k jejich minimalizaci (zadavatel J & T BANKA, a.s.) 

- Ochrana kritické infrastruktury (zadavatel ČEZ, a.s.) 

- Systém posouzení fází životního cyklu ochranných prostředků (zadavatel KOMORA 

s.r.o., OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Inovační vouchery COVID-

19) 

- Technické zabezpečovací systémy, bezpečnostní posouzení objektu a bezpečnostní 

funkčnost ve vztahu k odhalování pojistných podvodů a vzniku mimořádných událostí 

(zadavatel ALKOM Security, a.s.) 

- Vývoj informačního systému zaměřeného na management a podporu obchodního 

procesu (zadavatel S.M.A., a.s., OP Praha - pól růstu ČR, Pražský voucher na inovační 

projekty). 
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S podporou Odboru výzkumu a vývoje bylo v roce 2020 podáno celkem 14 návrhů externích 

výzkumných projektů, z toho 1 mezinárodní projekt u EEA and Norway Grants, 2 mezinárodní 

projekty u International Visegrad Fund, 1 mezinárodní projekt v rámci Joint Programming 

Iniciative „Cultural Heritage and Global Change“ (JPICH) Call 2020, 3 standardní projekty u 

GA ČR, 7 projektů TA ČR do dvou různých veřejných soutěží v programu ÉTA. Mezinárodní 

projekt u EEA and Norway grants a jeden z návrhů projektů u TA ČR byly přijaty 

k financování, ostatní návrhy bohužel byly neúspěšné. 

 

Odbor výzkumu a vývoje zajišťoval i v roce 2020 komplexní činnosti Interní grantové agentury, 

v rámci které probíhalo řešení interních výzkumných projektů: 

- 6 nových projektů podpořených z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace (z toho 1 projekt juniorský, 5 projektů standardních)  

- 7 nových projektů podpořených z účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum (studentské projekty). 

 

b) Účelová a institucionální podpora na VaVaI  

 

V  roce 2020 získala VŠFS veřejné finanční prostředky ve formě účelové podpory na výzkum, 

experimentální vývoj a inovace podle zákona č. 130/2002 Sb.: 

- na specifický vysokoškolský výzkum 1 780 tis. Kč, 

- od TA ČR na realizaci 4 projektů v programu ÉTA 2 145 tis. Kč.  

Kromě toho VŠFS získala institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace ve výši 5 590 tis. Kč, z toho 1 253 tis. Kč na organizační zabezpečení hodnocení 

podle Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol. 

 

Univerzitní výzkumné centrum 
 

Výzkum na VŠFS byl podpořen činností Univerzitního výzkumného centra (UVC), jehož cílem 

a prioritami jsou: 

- systematická  podpora přípravy a realizace externích výzkumných projektů (včetně 

aplikovaných smluvních zakázek), primárně soustředěných k posílení pozice a 

relevance profilů akreditovaných studijních programů, 

- realizace pravidelných Projektových seminářů v intervalech 1x za 

měsíc, představujících specifickou akademickou platformu prezentací a kritických 

rozprav k ideovým záměrům výzkumných projektů, jejich průběhu řešení nebo hledání 

alternativ v případě neúspěšně podaných projektů a jejich dalšího využití, 

- empirické sledování kvality výuky pomocí anonymních dotazníkových šetření a 

participace na externích sociologických výzkumech studentů a absolventů  

- rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti kriminalistické techniky a taktiky v rámci 

kriminalistických laboratoří 
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- v letech 2019 (sběr dat)/2020 (analýzy a vyhodnocení) se UVC zapojilo do projektu 

EUROSTUDENT VII 

- v roce 2020 UVC realizovalo anonymní dotazníkové šetření studentské populace VŠFS 

v souvislosti s jejich životní a studijní situací v době koronavirové krize  

- v roce 2020 byla ustavena Laboratoř interdisciplinárních projektů a strategických grantů 

 

Univerzitní vědecké časopisy  
 

V roce 2020 pokračovalo vydávání vědeckého časopisu ACTA VŠFS. Setrvává zařazení 

časopisu do mezinárodních databází ERIH+, EBSCO, RePEc, Index Copernicus a dalších 

databází. Byla sledována kritéria pro zařazení časopisu do databáze Scopus. Jde o náročná 

kritéria, jejichž plnění bude probíhat postupně. Veškeré články, publikované v angličtině, 

procházely nezávislým recenzním řízením. V roce 2020 byla vydána dvě čísla časopisu.  

Pokračovalo také vydávání dalšího vědeckého časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika s 

články v češtině, případně i slovenštině, taktéž s recenzním řízením. Časopis je zařazen do 

databáze časopisů CEEOL. V roce 2020 byla vydána dvě čísla časopisu.  

 

Konference a semináře 
 

Rok 2020 byl zásadním způsobem ovlivněn opatřeními proti pandemii způsobené koronavirem 

SARS-CoV-2. Tato opatření se negativně promítla do realizace konferencí a seminářů. 

Konference, které VŠFS tradičně pořádá či spolupořádá, byly přeneseny do on-line prostředí. 

Účast tak byla nižší než v předchozích letech. Některé tradiční workshopy a semináře určené 

pro setkávání s jinými výzkumnými organizacemi a se zástupci z praxe v roce 2020 neproběhly. 

VŠFS zorganizovala následující vědecké konference: 

- Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (Centre 

of Sociological Research, VŠFS spolupořadatel, červenec 2020, videokonference) 

- Konference doktorandů 2020 - Prezentace výsledků ekonomického a finančního 

výzkumu doktorandů (listopad 2020, videokonference) 

- Lidský kapitál a investice do vzdělání (listopad 2020, videokonference) 

Dále proběhlo několik diskusních seminářů: 

- Využití analýzy přínosů islandského penzijního systému při koncipování a 

implementaci reformy penzijního systému v ČR ve vazbě na zdravotní péči (leden 2020, 

prezenčně) 

- Bezpečnostní aspekty násilí mezi dětmi (únor 2020, prezenčně) 

- Tvůrčí mezigenerační týmy (TMT) jako základ inovačního potenciálu firem a ekonomik 

(září 2020, prezenčně) 

- Obecný koncept smluv, právní aspekt, co přináší novela zákona, využití modelů 

kooperativních her, konkrétně řešení Nashova vyjednávacího problému (prosinec 2020, 

on-line) 
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Centrum knihovnických služeb 
 

Studentům i akademickým pracovníkům byl v roce 2020 k dispozici fond o velikosti 49,3 tis. 

svazků (z toho 152 elektronických knih v trvalém nákupu) včetně veškeré povinné a 

doporučené studijní literatury k vyučovaným předmětům. Rovněž u studijních programů 

(oborů) vyučovaných v anglickém jazyce je dostatek aktuálních titulů. Zejména v databázi 

ProQuest Ebook Central a také v databázi EBSCO eBooks. Obě databáze jsou studentům 

přístupné i z domova. 

Centrum knihovnických služeb odebíralo 55 titulů tištěných periodik, profilově ke všem 

vyučovaným oborům (další tisíce titulů jsou dostupné elektronicky). 

Akademičtí pracovníci i studenti měli k dispozici několik elektronických zdrojů: 

multioborovou databázi zahraniční literatury ProQuest Central (obsahuje mimo jiné 29 000 

odborných časopisů, z toho 22 000 v plném textu), ProQuest Ebook Central (databáze více než 

24 000 anglických elektronických knih, možno stahovat i celé publikace), ASPI 

(Automatizovaný systém právních informací, který zahrnuje právní předpisy ČR, SR a EU, 

judikaturu, literaturu včetně vybraných komentářů a právní předpisy ČR v překladu do 

anglického jazyka), Monitora (mediální archiv, monitoring více než 8 tis. zdrojů), EBSCO 

eBooks (databáze elektronických knih v anglickém jazyce, v současné době obsahuje 152 titulů, 

pravidelně rozšiřováno o relevantní publikace). Většina těchto elektronických zdrojů je 

studentům přístupná z domova. 

Knihovní fond dále obsahuje přes 8 tis. kvalifikačních prací studentů. Centrum knihovnických 

služeb kontinuálně zajišťuje zveřejňování kvalifikačních prací obhájených na VŠFS.  

 

Doktorské studium 
 

Ke konci r. 2020 studovalo na VŠFS ve studijním programu Finance 29 doktorandů (z toho 1 

v prezenčním studiu, zbytek v kombinovaném studiu), 2 doktorandi měli přerušené studium. 

Během roku 2020 úspěšně ukončili studium a získali titul Ph.D. 2 doktorandi, 5 ukončilo 

studium neúspěšně. Byly dodrženy náročné požadavky na kvalitu obhájených disertačních prací 

(vždy byly zhotoveny tři posudky oponentů, z toho dva mimo akademickou obec VŠFS). 

Taktéž byly splněny (a většinou překročeny) minimální požadavky na publikační činnost 

doktorandů, stanovené ve Studijním a zkušebním řádu VŠFS (a schválené v akreditačním 

řízení).   

 

Na podporu výzkumu doktorandů byl realizován 7. ročník Konference doktorandů 2020 

(listopad 2020, formou videokonference) s 11 příspěvky doktorandů, z toho 5 příspěvků od 

doktorandů z jiných vysokých škol, 6 příspěvků od doktorandů VŠFS. Z této odborné akce byl 

publikován sborník recenzovaných statí v tištěné a on-line podobě. 
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Pokud jde o zapojení doktorandů do řešitelských kolektivů výzkumných projektů, byla v roce 

2020 situace následující: V jednom z externích výzkumných projektů řešených s účelovou 

podporou TA ČR byla zapojena doktorandka. V 6 z celkového počtu 10 interních výzkumných 

projektů s podporou ze specifického vysokoškolského výzkumu řešených v roce 2020 bylo 

zapojeno celkem 7 doktorandů, z toho 4 doktorandi působili v pozicích hlavních řešitelů.  

  



17 
 

Studenti a absolventi 
 

Vývoj počtu studentů  
 

Celkový počet studentů se vyvíjí v souladu s demografickým vývojem v ČR a nabídkou 

studijních programů.  Meziroční snížení počtu studentů se v posledních třech letech pohybuje 

v intervalu 8- 11 %. Celkový počet studentů v roce 2020 byl 2844. Ve studijních střediscích 

Most a Karlovy Vary zůstal počet studentů oproti předchozímu roku zachován (ve středisku 

Most se celkový počet studentů snížil o 9 a ve středisku Karlovy Vary se celkový počet studentů 

navýšil o 13 studentů) 

Snížil se počet zahraničních studentů ve dvou studijních programech vyučovaných v anglickém 

jazyce. Ve studijním programu Maketing Communication zhruba o 17%  a v programu 

Economics and Management asi o 10%. 

 

Individuální studium 
 

 Individuální studium je v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠFS upraveno 

individuálním studijním plánem nebo individuálním plněním studijních povinností, který 

určuje zvláštní organizaci a časové rozlišení studia. 

Individuální studijní plán schvaluje prorektor pro legislativu a studijní programy na základě 

žádosti studenta zpravidla na jeden akademický rok. Důvodem jsou zejména přestupy studentů 

z jiných vysokých škol, nebo přestupy v rámci studia na VŠFS. 

Individuální studijní plán umožňuje studentovi dohodnout si s pedagogy individuální 

konzultace, náhradní úkoly a termíny plnění studijních povinností. 

Individuální plnění studijních povinností schvaluje rektor na základě žádosti studenta, též 

zpravidla na jeden akademický rok.  Povolení individuálního plnění studijních povinností je 

podmíněno doložením závažných zdravotních, pracovních či sociálních důvodů, které studenta 

omezují v povinné docházce do výuky. Studentům prezenční formy studia je individuální plnění 

studijních povinností povoleno výhradně z doložených zdravotních důvodů, případně u 

studijních programů (oborů), kde není alternativa přestupu na kombinovanou formu studia.  

VŠFS dlouhodobě usiluje o to, aby počty individuálně studujících studentů postupně klesaly, 

mimo jiné proto, že kladou zvýšené nároky na organizaci studia.  

Bohužel v roce 2020 došlo k navýšení schválených IPSP zhruba o 18%. K tomuto nárůstu došlo 

vlivem pandemie onemocnění SARS-CoV-2. 
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Stipendia 
 

Dle Stipendijního řádu VŠFS jsou vyplácena tato stipendia: 

Stipendia vyplácená z dotace MŠMT 

- ubytovací stipendia  

-  sociální stipendia  

Stipendia vyplácená ze Stipendijního fondu VŠFS: 

- stipendia za vynikající studijní výsledky 

- stipendia pro studenty doktorského stipendijního programu v prezenční formě studia 

- ostatní (účelová stipendia) 

Počet žadatelů o stipendium se mírně snížil, což je zapříčiněno i sníženým počtem studentů. 

Pokračuje projekt účelových stipendií pro handicapované studenty, jimž je studium plně či 

částečně hrazeno ze Stipendijního fondu VŠFS. I zde již evidujeme několik úspěšných 

absolventů. 

Účelová stipendia byla vyplacena 5 handicapovaným studentům a šesti studentům za 

reprezentaci školy. 

 

Účel stipendia Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Vynikající studijní výsledky 73 79 91 95 87 

Sociální stipendium 11 12 8 4 2 

Ubytovací stipendium 504 484 478 411 331 

Studentům doktorských 

programů 
2 3 

4 3 2 

Účelová stipendia 32 39 17 9 11 

Celkem 622 617 598 522 433 

 

 

Snižování administrativní zátěže 
 

Škola systematicky pracuje na rozšíření agendy elektronického podání žádostí a propojení 

s univerzitním systémem. K velkému posunu došlo v rozšíření elektronického podání žádostí 

pro zahraniční studenty, studující v anglickém jazyce.  
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Akademičtí pracovníci 
 

Struktura akademických pracovníků 
 

Strukturu akademických pracovníků v hodnoceném období lze hodnotit jako stabilizovanou. 

Snižující se počty akademických pracovníků korespondují s klesajícím počtem studentů, 

zejména těch zahraničních. O to větší důraz je kladen na výběr pracovníků, kteří splňují 

standardy důležité pro akreditace studijních programů a aktivně se zapojují do vědecko-

výzkumné činnosti. 

Hlavním úkolem pro následující období zůstává získávání nových akademických pracovníků 

v kategorii odborný asistent, zejména těch mladšího a středního věku blízkých habilitaci, a to 

jak z vlastních zdrojů (absolventi českého a anglického doktorského studijního programu), 

akademických pracovníků z jiných vysokých škol, tak odborníků z praxe.  

V kategorii odborný asistent spatřuje VŠFS záruku stability a dlouhodobého rozvoje 

uskutečňovaných studijních programů a udržení statusu výzkumné organizace.  

Pokud jde o kategorii profesor a docent, bude nadále pokračovat obměna či doplnění těchto 

akademických pracovníků, s důrazem na stabilizaci publikujících výrazných osobností 

jednotlivých oborů (uskutečňovaných studijních programů).   

 

 

 

 

66 67 66 66 68 67
60 60 61 62 62 61

48 50 50 50 51 50
55

50
45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Průměrný věk akademických pracovníků dle pozic

    profesor     docent     odborný asistent     asistent



20 
 

 

 

 

 

107
118

123
118

107

92

0

20

40

60

80

100

120

140

akademičtí pracovníci

Fyzický počet akademických pracovníků

2015 2016 2017 2018 2019 2020

91,83 93,81 94,78 91,75
83,60

74,2

0

20

40

60

80

100

120

Přepočtený počet akademických pracovníků

2015 2016 2017 2018 2019 2020

12 12 15 14 14 12

23
28 27 25 26 24

71 71

79 79

67

56

1
5 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fyzický počet akademických pracovníků dle pozic

    profesor     docent     odborný asistent     asistent



21 
 

 

 

 

 

Plán kariérního růstu akademických pracovníků 
 

VŠFS má zpracovaný ucelený soubor plánů osobního rozvoje pro jednotlivé pedagogy a 

zaměstnance/pracovní pozice. Ty jsou průběžně vyhodnocovány a umožňují zaměstnancům 

rozvoj a vzestup v pedagogickém a pracovním zařazení, ve funkcích a finančním ohodnocení.  

VŠFS má standardní ucelený systém manažerského hodnocení prorektorů, děkanů a vedoucích 

zaměstnanců s úkoly na akademický rok. Hodnocení probíhá řízeným rozhovorem, součástí je 

také stanovení plánu osobního rozvoje a nastavení osobních listů akademických zaměstnanců 

na příslušný akademický rok. Zaměstnancům v manažerských pozicích jsou stanoveny 

manažerské úkoly na daný akademický rok, které jsou pečlivě vyhodnocovány.  

Systém hodnocení a dosažení výsledků je propojen  

s odměňováním zaměstnanců. 

S kariérním růstem a hodnocením zaměstnanců úzce souvisí motivační program, který je 

zpracován do samostatné směrnice. Ta stanovuje řadu principů motivace zaměstnanců jak 

vědecko-pedagogické, tak finančně-ekonomické. Je zde stanovena řada odměn, např. na 

podporu výzkumné činnosti, za publikační aktivity spojené zejména s jejich umístěním  

v některých validních databázích (WoS, Scopus), za získání titulu Ph.D., docenta nebo 

profesora. 

V hodnoceném období byl jmenován 1 nový docent a 1 akademický pracovník získal titul Ph.D 
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Internacionalizace 
 

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
 

Hlavní spolupráce se zeměmi v rámci EU a participujícími zeměmi je založena na programu 

Erasmus+. Ten doplňují další programy mezinárodní spolupráce, do kterých je VŠFS zapojena. 

Jejich významnou část tvoří partnerství se zeměmi Severní Ameriky (USA), Latinské Ameriky 

(Mexiko) a Asie (Čína, Korea a Indie), s nimiž VŠFS realizuje studijní programy a krátkodobé 

výměnné programy. Tyto programy přispívají k rozvoji internacionálního prostředí na VŠFS.  

Podpora výuky a vzdělávání v anglickém jazyce patří dlouhodobě mezi klíčové oblasti 

univerzity. VŠFS nabízí dva akreditované studijní programy v anglickém jazyce na 

bakalářském i magisterském stupni – Economics and Management a Marketing 

Communication, na doktorském stupni má v anglickém jazyce akreditovaný studijní program 

Finance. Dále ve spolupráci s partnerskou univerzitou City University of Seattle realizuje 

programy BSBA a MBA, jejichž výuka probíhá taktéž v anglickém jazyce.  

VŠFS je členem dvou konsorcií, zaměřených na aktivity spadající do projektů Erasmus+ 

KA103 a KA107. 

V uplynulém období univerzita pokračovala v aktivním vyhledávání nových partnerských 

institucí z řad vysokých škol s cílem rozšířit seznam zahraničních partnerů tak, aby byly 

výměnné pobyty pro studenty přínosem v rámci jejich osobního i profesního rozvoje v daném 

programu. Pokračovala také spolupráce s „tradičními“ partnery v Mexiku, USA a Číně. 

Vzhledem k vypuknutí pandemie SARS-CoV-2 v průběhu jara a jejího rozšíření na globální 

úrovni byly veškeré aktivity do konce roku výrazně utlumeny. 

 

Mobilita studentů a pedagogů 
 

Z důvodu vypuknutí pandemie SARS-CoV-2 proběhla v daném období pouze Zimní Open 

School, které se zúčastnilo 48 studentů ze 13 zemí světa. Další plánované krátkodobé programy 

byly zrušeny. 

V rámci programu Erasmus+ vyjelo v daném období na mobilitu 20 studentů a 6 akademických 

a neakademických pracovníků. Také doprovodné aktivity v rámci programů Erasmus+ byly 

z důvodu pandemie utlumeny či zrušeny.  
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K získávání kreditů a mezinárodních zkušeností jsou studentům nabízeny následující mobilitní 

programy:  

- studijní pobyty (Erasmus +, Exchange programy, Free Mover programy) 

- mobilitní programy City University of Seattle  

- krátkodobé vzdělávací programy (letní školy, ESL program, atd.) 

- praktické pracovní stáže v zahraničí (Erasmus+) 

 

K získávání mezinárodních zkušeností jsou pedagogům nabízeny následující mobilitní 

programy:  

- Erasmus + 

- Exchange (výměnné pobyty na základě bilaterální smlouvy) 

- krátkodobé vzdělávací pobyty (International Weeks, Intensive Programs, atd.) 

 

Program Erasmus+ je klíčovým nástrojem pro rozvoj studentských i zaměstnaneckých mobilit 

na VŠFS. Univerzita aktivně propaguje a podporuje výjezdy do zahraniční a poskytuje všem 

účastníkům v celém procesu výjezdu intenzivní podporu. Výměnné programy jsou příležitostí 

nejen pro získání nových zkušeností a zdokonalení se v jazyce, ale také příležitostí seznámit se 

s kulturou a společenským prostředím partnerské země zblízka a budovat respekt a toleranci 

vůči ostatním. Akademické mobility přispívají k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe, 

k modernizaci výukových metod a rozšiřování nabídky vzdělávacích programů včetně 

zvyšování jejich úrovně a ke zvyšování kvalifikační úrovně jednotlivých akademických 

pracovníků. Nedílnou součástí výjezdů pedagogických pracovníků jsou také jazykové kurzy, 

které přispívají ke zvyšování úrovně jazykových kompetencí. 

 

 

Integrace zahraničních akademických pracovníků do života univerzity 
 

V rámci programu Erasmus+ VŠFS přijímá akademické pracovníky na výukové pobyty a 

školení a zapojuje je do akademického života na univerzitě prostřednictvím příslušné katedry. 

V hodnoceném období univerzita hostila 5 zahraničních pedagogů z evropských univerzit.  

Erasmus+ International Staff/Teaching Week pořádaný Katedrou Ekonomie a managementu 

neproběhl. Přímé propojení vyučujících s jejich zahraničními kolegy vnímá univerzita jako 

skvělou příležitost pro jejich profesní i osobní rozvoj a považuje to za důležitou součást života 

akademiků. V hodnoceném období byla snaha udržovat a rozvíjet tyto kontakty alespoň 

prostřednictvím virtuálního prostředí. 
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Empirická šetření realizovaná Univerzitním 

výzkumným centrem 

 
V období 2020 realizovalo Univerzitní výzkumné centrum dotazníkové šetření studentské 

populace VŠFS. Cílem tohoto šetření bylo shromáždit a statisticky analyzovat data, sledující 

různé parametry studentských drah a jejich životní situace v době koronavirové krize. Podobná 

šetření nám umožňují vytvářet časové řady poznatků, využívané k identifikaci vývojových 

trendů a evaluaci kvality vzdělávací činnosti a celé řady souvisejících služeb a aktivit 

univerzity. 

Univerzitní výzkumné centrum v roce 2020 současně participovalo v domácích a 

mezinárodních externích projektech, sledujících různé okolnosti životní situace studentů a 

absolventů.  

 

UVC konkrétně realizovalo: 
 

- v letech 2019 (sběr dat) /2020 (analýzy a vyhodnocení) se UVC zapojilo do projektu 

EUROSTUDENT VII 

- v roce 2020 UVC realizovalo anonymní dotazníkové šetření studentské populace VŠFS 

s cílem poznání životní a studijní situace v době koronavirové krize  

 

Hodnocení průběhu online výuky a práce učitelů - výběr otázek  

 

Souhlas s výrokem:  „Online přednášky jsou ve své většině profesionální“  
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„Většina záznamů video-přednášek je pro studium užitečná“ 

 

 

 

„Učitelé májí všeobecně dobré komunikační schopnosti.“ 
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„Microsoft Teams je vhodná platforma pro online výuku“ 

 

 

 

„Preferoval (-a) bych online výuku před prezenční výukou i v dalších semestrech“ 
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Preference on line výuky podle studijních programů (čím vyšší hodnota průměru tím vyšší míra 

nesouhlasu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


