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1. Základní údaje o škole  

Název a adresa školy 

Fakulta společenských studií 

Smetanova 266 

755 01  Vsetín 

Zlínský kraj 

Česká republika 

DIČ:    CZ683550973 

Údaje o kmenové VŠ 

Wyższa Szkoła Humanitas 

Humanitas University 

ul. Kilińskiego 43 

41-200 Sosnowiec 

NIP: 644-24-46-977 

Děkan fakulty 

Prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.  

hodan.bohuslav@huni.cz 

Kontakty 

Telefon: +420 571 415 843 

Mobil: +420 733 120 084 

E-mail: info@huni.cz 

www: www.huni.cz 

  



Fakulta společenských studií Vysoké školy Humanitas 
Smetanova 266, Vsetín, 755 01 

Výroční zpráva za akademický rok 2014/2015  3 / 14 

2. Úvod 

Na návrh vedení soukromé Vyźszej szkoly Humanitas w Sosnowcu (dále jen WSH) do-

šlo v roce 2013 k jednání vedení této školy, reprezentované jejím majitelem Mgr. Alexandrem 

Dudkem, s vedením soukromé Střední školy Kostka ve Vsetíně, reprezentované jejím majite-

lem PaedDr. Karlem Kostkou. Výsledkem tohoto jednání bylo zahájení projektu, jehož vyús-

těním byl vznik soukromé Fakulty společenských studií, jejímž zřizovatelem se stal 

PaedDr. Karel Kostka. Vznik této fakulty byl podpořen i zájmem vedení města Vsetína. 

Na projektu spolupracovali z polské strany majitel WSH Humanitas Mgr. Alexandr 

Dudek, rektor prof. dr. hab. Jerzy Kopel, prof. nadzw. dr. hab. Piotr Olesniewicz, dr. Mariusz 

Lekston a Mgr. Ewa Kraus, z české strany majitel Střední školy Kostka PaedDr. Karel Kostka, 

Mgr. Karel Sívek, Ing. Svatava Zubková,  Bc. Roman Machálek, Martina Houserová a exter-

nisté prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc. a doc. PaedDr. 

Tomáš Dohnal, CSc. Roční náročná práce byla zakončena zřízením Fakulty společenských stu-

dií ve Vsetíně jako zahraniční fakulty WSH. Veškerá činnost fakulty je realizována v budovách 

Střední školy Kostka a v pronajaté aule Střední průmyslové školy strojnické.  

Pro první akademický rok byly v akreditovaném studijním programu Pedagogika ote-

vřeny tříleté studijní obory „Předškolní pedagogika“ a „Aristologie“. (Pozn.: Fakulta spole-

čenských studií je jedinou fakultou ve 

střední a východní Evropě, kde lze 

aristologii studovat.) Do prvního roč-

níku bylo přijato 76 studujících oboru 

Předškolní pedagogika a 12 studují-

cích oboru Aristologie. (Pozn.: I při 

ekonomické nevýhodnosti tak ma-

lého počtu studujících byl z důvodu 

umožnění studia tohoto nového 

oboru vysloven souhlas s jeho otevře-

ním.) Studium v  prvním akademic-

kém roce bylo zahájeno slavnostní 

imatrikulací, která byla uspořádána ve 

velkém sále Kulturního domu ve Vsetíně za velkého zájmu státní a veřejné správy i občanů 

Vsetína. Stala se tak významnou kulturní událostí města.  

Studium mohlo být bohužel zahájeno pouze v kombinované formě z následujícího dů-

vodu. Podle platné vyhlášky není studujícím zahraniční vysoké školy, jejíž fakulta působí na 

území ČR, udělen status studenta, který je spojen se sociálními výhodami. Je tedy málo prav-

děpodobné, nebo spíše nepravděpodobné, že by někdo za těchto podmínek studoval v denní 

formě studia. Paradoxně, českému studentovi studujícímu v zahraničí, je tento status udělen.  

Vzhledem k ekonomické a personální situaci je výuka zabezpečována externími peda-

gogy. Aby byla zajištěna kvalita výuky, jsou realizovány dohody především se zkušenými 

profesory, docenty a odbornými asistenty s vědeckou hodností. Ostatní pracovníci, asistenti a 

Slavnostní imatrikulace 2014/2015 
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lektoři, jsou angažováni v IT disciplínách a v lektorské výuce jazyků, příp. v odborných před-

mětech praktického charakteru. S potěšením je možno konstatovat, že profesoři, docenti a od-

borní asistenti s vědeckou hodností vysoce převažují (viz dále). I když je studium realizováno 

v kombinované formě, byl vytvořen systém, který umožňuje kontinuální podobu studia. Díky 

tomu dochází k průběžnému kontaktu pedagogů se studujícími, který přináší dobré výsledky. 

Mimo jiné nás o tom přesvědčují i výsledky evaluací, provedených v obou semestrech, které 

byly až na dvě výjimky vysoce pozitivní, a byl v nich hodnocen jak průběh konzultací, tak 

kontakty v průběhu semestru.  

Pro ilustraci několik slovních „do-

datků“: 

 „Paní … je fantastická. Vše vysvětlí, 

poradí, pomůže. Skvělá komunikace. Na 

její hodiny se člověk vždycky těší.“  

 „Celkově hodnoceno jak po stránce 

odborné, tak osobní, jako vynikající. Per-

fektní komunikace i mimo konzultační 

hodiny! Velká vstřícnost. Maximální spo-

kojenost! Nemám co dodat. Vyučuje 

velmi dobře a zajímavě pro studenty, … 

bych jistě neměnila.“  

 

 „S panem … byly přednášky skvělé. Dělal je zábavnou formou, je to skvělý člověk a hlavně nás i 

ten „nezajímavý“ předmět bavil díky jeho výkladu. Poutavý výklad, obsáhlý navzdory časové do-

taci, zadání k zápočtu či zkoušce přesné, hodnocení rychlé a spravedlivé.“ 

 „Paní … je velice příjemná a vedla zajímavé výklady. Podala výklad v takové kvalitě a s dodanými 

podklady, že nebylo potřeba, aby mnou byla kontaktována pro další vysvětlení. Výklad velmi kva-

litní a podán pro mě záživnou formou.“ 

 „Jsem překvapena, že i … může být zajímavé a jeho výklad poutavý. Vše v pořádku, přednášky 

záživné, pochopení ze strany ped. subjektu vůči ped. objektu. VŠE O.K. Tady není co dodat ...chvá-

lím, chválím, chválím!“ 

 „Ochota, vstřícnost, výborná spolupráce. Jsem maximálně spokojena. Děkuji. Paní … je úžasná 

žena. Její podání … je pro mne přínosem. Příjemná a vždy ochotná poradit, umí vysvětlit po-

třebné. Výborná spolupráce. Bylo by krásné, kdyby bylo v našem školství více takových vyučují-

cích.“ 

Veškerá výuka probíhá k plné spokojenosti studujících i pedagogů v zařízeních Střední 

školy Kostka a v pronajímané aule Průmyslové školy strojnické ve Vsetíně, která sousedí s are-

álem Střední školy Kostka. Všechny učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, která odpo-

vídá současným požadavkům.   

    Zahájení studia 1. ročníku děkanem fakulty 
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Jak již bylo uvedeno, studium probíhá v kombinované formě, studenti tedy mají kon-

zultace o víkendech. Vyhověli jsme jejich přání (problémy s uvolňováním ze zaměstnání), 

takže začátek výuky je v sobotu v 10,00 (studující dojíždějí z celé republiky) a končí v neděli 

v 16,00. Vzhledem k tomu, že zatím byly otevřeny pouze dva studijní obory, nebyl, a při dal-

ším nárůstu v příštích dvou letech ani nebude, prostorový problém. Pro následující léta se po-

čítá s další výstavbou 

Vzhledem k tomu, že fakulta se rozvíjela v prvním roku své existence, byla veškerá 

činnost kmenových pracovníků zaměřena na problémy pedagogické, organizační a koncepční.  

Z těchto důvodů nemohla být zatím věnována dostatečná pozornost činnosti vědecké, publi-

kační, získávání grantů apod. (To však neznamená, že se pedagogové spojení s fakultou této 

činnosti nevěnují, je ale pochopitelně spojena s jejich mateřským pracovištěm.) 

Poněvadž chce fakulta dále rozšiřovat nabídku studijních oborů, byla činnost oriento-

vána na vypracování studijních plánů a následnou akreditaci oborů „Pedagogika volnočaso-

vých aktivit“ a „Žurnalistika“, s cílem zahájení studia v akademickém roce 2015/2016.  Záro-

veň probíhaly přípravné práce směřující k akreditaci magisterského studia stávajících studij-

ních oborů. 

Na počátku činnosti fakulty bylo zřízeno Kolegium děkana, jedenáctičlenná Vědecká 

rada (6 profesorů a docentů, 2 odborní asistenti Ph.D., jeden asistent a dva studenti) a Fakultní 

rada jako poradní orgán. 

Důležitou součástí činnosti Fakulty společenských studií je styk s  veřejností a její in-

formovanost o možnostech studia. Základním článkem této činnosti jsou www stránky fa-

kulty, které přinášejí základní informace nejen pracovníkům fakulty, ale především široké ve-

řejnosti. Díky nim a dalším propagačním činnostem se daří šířit informace zajímavé především 

pro potenciální studenty.   

   

3. Organizační schéma fakulty 

Vzhledem k tomu, že  první rok činnosti fakulty by zahájen s relativně malým počtem 

studentů i kmenových zaměstnanců (valná většina vyučujících byla zaměstnávána na dohodu 

o práci), byla struktura fakulty velmi jednoduchá, ale zcela odpovídající a dostačující součas-

ným potřebám. 

                             vedení fakulty                                                         Wysza Szkola Humanitas 
             (děkan + 2 proděkani a tajemník) 

 
                    
 

 vedení ústavů                                
                                                                                     technická podpora 

                                                                                      (zajišťovaná Střední školou Kostka)                
        
 
         sekretariát a studijní oddělení 
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4. Orgány fakulty 

Vědecká rada fakulty 

Vědecká rada zasedala 1x za semestr. 

 prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.   (Vsetín) 

 prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (Universita Bratislava) 

 doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc. (Vsetín) 

 doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.  (Vsetín) 

 doc. Ing. Zdeněk Botek, CSc.    (Baťova univerzita) 

 prof. nadzw. dr. hab. Piotr Olesniewicz   (WSH) 

 PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.  (Baťova univerzita) 

 PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.   (Vsetín) 

 Mgr. Ewa Kraus   (WSH) 

 Kateřina Kiliánová (studentka, předškolní pedagogika) 

 Renata Andrlíková (studentka, aristologie) 

Kolegium děkana 

Kolegium děkana zasedalo 1 – 2 x měsíčně. 

 prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. 

 doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc. 

 doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. 

 PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. 

 Mgr. Ewa Kraus 

 Ing. Svatava Zubková 

 Mgr. Karel Sívek 

Fakultní rada 

 PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., předseda 

 Jiří Čunek, senátor, starosta Vsetína  

 JUDr. Lubomír Gajdušek, advokát 

 Ing. Otta Grebeň, jednatel a generální ředitel Austin Detonator  
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 Mgr. Simona Hlaváčová, 1. místostarostka Vsetína 

 Ing. Miroslav Jakubec, výkonný ředitel Servis Climax 

 Mgr. Petr Kořenek, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu 

 JUDr. Stanislav Pavelec, zastupitel města Vsetína  

 

5. Studijní a pedagogická činnost 

V prvním roce činnosti fakulty bylo studium realizováno v programu Pedagogika, a to 

ve dvou studijních oborech: Předškolní pedagogika a Aristologie. 

Zatím co studijní obor Předškolní pedagogika je oborem tradičním, a v současné době 

se  projevuje  zvýšená  potřeba  vzdělávání  v  tomto oboru,  Aristologie  je  v oblasti střední a 

východní Evropy oborem zcela novým, takže naše fakulta je v této oblasti jediným pracoviš-

těm, které studium zabezpečuje. Studium v obou oborech je koncipováno jako tříleté licenci-

átské (bakalářské) studium zakončené státní zkouškou a obhajobou licenciátské (bakalářské) 

práce.  

Studium v uvedených oborech probíhá dle Studijního řádu Vysoké školy Humanitas 

v Sosnowci, jehož český překlad je k dispozici na webu fakulty http://www.huni.cz/uredni-

deska.html. 

 

 
 

 

Vzhledem k tomu, že studium v obou oborech bylo organizováno v kombinované 

formě, probíhaly konzultace ve víkendových dnech. Aby bylo zabezpečeno kontinuální stu-

dium, byly v průběhu semestru studujícím zadávány jednotlivými vyučujícími úkoly tak, aby 

postupně byly shromážděny podklady pro splnění zápočtových požadavků, jejichž součástí 

je i aktivita studujících a jejich přítomnost ve výuce.  

 

  

Hlavní budova VŠ Humanitas v Sosnowci 

http://www.huni.cz/uredni-deska.html
http://www.huni.cz/uredni-deska.html
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6. Počty studentů 

Vzhledem k průběhu a ukončení akreditačního řízení mohly být informace o zahájení 

studia na Fakultě společenských studií ve srovnání s možnostmi ostatních fakult poskytnuty 

veřejnosti relativně opožděně. Díky této skutečnosti a nedostatku financí byla prakticky zre-

dukována celá informační kampaň fakulty (neúčast na celostátních akcích). Přesto je ale 

možno díky úsilí zainteresovaných pracovníků považovat dosažené výsledky za úspěšné.  

Celá informační kampaň byla pochopitelně podřízena základnímu zaměření fakulty 

v prvním roce její činnosti – především reagovat na aktuální společenský požadavek a otevřít 

studium oboru Předškolní pedagogika, a z hlediska zájmu fakulty otevřít studium v regionu 

střední a výchovní Evropy dosud neznámé, ve studijním oboru Aristologie.  

Zvážíme-li všechny okolnosti - opožděná kampaň, nová (neznámá) fakulta zahraniční 

vysoké školy, umístění fakulty na okraji republiky, nový (neznámý) studijní obor, je možno 

považovat výsledek za pozitivní nejen z hlediska počtu zájemců o studium, ale i z hlediska 

skutečnosti, že byli přijati zájemci z celé republiky.  

 

 
 

 

Ke studiu studijního oboru Předškolní pedagogika bylo pro akademický rok 2014/2015 

po podpisu smlouvy přijato 83 studentek a studentů. Před zahájením akademického roku jich 

však 17 od smlouvy odstoupilo, takže studium zahájilo 66 studentek a studentů. V průběhu 

roku,  z důvodů nesplnění studijních povinností, nemoci či jiné příčiny, studium ukončilo 16 

studujících, tj. 24,2 %. 

Ke studiu studijního oboru Aristologie bylo pro akademický rok 2014/2015 po podpisu 

smlouvy přijato 17 studentek a studentů. Před zahájením akademického roku jich však 6 od 

smlouvy odstoupilo, takže studium zahájilo 11 studentek a studentů. V průběhu roku z dů-

vodů nesplnění studijních povinností, nemoci či jiné příčiny studium ukončili 3 studující, tj. 

27,6 %. 

  

Výuka předmětu Tanec v prostorách SŠ Kostka 
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7. Pedagogická a odborná praxe 

I když jde o jeden studijní program (Pedagogika), je charakter praxe rozdílný podle 

studijních oborů:  

Ve studijním oboru Aristologie je praxe koncipována a realizována dvěma způsoby: 

a) Vhodné pracoviště pro praxi vybírá sám student v místě svého bydliště nebo nejbližším 

okolí. Po dohodě s vedoucím pracoviště předkládá student garantovi praxe souhlas vedení 

pracoviště s realizací praxe, informace o zaměření a úrovni pracoviště, charakteristiku cíle 

praxe, termíny, kdy bude praxe realizována. Po diskuzi s garantem a jeho schválení dochází 

k realizaci praxe podle dohodnutých termínů. Po ukončení praxe student předloží garan-

tovi praxe hodnocení praxe vedením podniku, vlastní zprávu o průběhu včetně svých odbor-

ných stanovisek. Garant následně posuzuje obsah informací a dopad praxe, o kterém se 

studentem hovoří a výsledek praxe potvrdí. 

b) Místo, zaměření a obsah praxe stanoví garant oboru. V současnosti je garantem připravená 

praxe realizována ve dvou podobách: 

-  návštěva a odborná diskuze v Muzeu kulinářství v Praze, vedená garantem oboru, 

- exkurze s praktickými výstupy (využití vědomostí z předmětů Fyziologie chuti a Sen-

zorické hodnocení potravin) v kuchyni předních odborníků ČR (letos v kuchyni Z. 

Pohlreicha nebo Z. Pauluse). 

V prvním ročníku byl realizován první typ praxe.  Veškeré formality spojené s tímto ty-

pem praxe jsou plněny garantem oboru. 

Ve studijním oboru Předškolní pedagogika bude praxe realizována až ve druhém ročníku.  

 
 

 
 

 

 

  

Výuka Aristologie v pražském Muzeu gastronomie 
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8. Akademičtí pracovníci 

Vedení fakulty se snažilo o to, aby studujícím poskytlo kvalitní „produkt“, tedy aby 

bylo studium zabezpečeno profesory, docenty a nositeli vědecké hodnosti, což se podařilo. 

Pracovníci s nižší odbornou kvalifikací zabezpečovali výuku některých praktických disciplín, 

včetně IT, a lektorskou výuku jazyků. Průběh studia byl oboustranně hodnocen velmi pozi-

tivně, o čemž svědčí i výsledky evaluace provedené v obou semestrech. Až na dvě výjimky se 

podařilo vybudovat i velmi vstřícný vztah obou stran – studentů a pedagogů, což je podle 

našich zkušeností v kombinovaném studiu neobvyklé.  

Celkem působilo v akademickém roce 2014 – 2015 na Fakultě společenských studií 

29 pedagogů, z toho 10 profesorů a docentů (34,5 %), 8 nositelů vědecké hodnosti (27,6 %) a 

11 pedagogů s titulem Mgr. (37,9 %), zajišťujících lektorskou výuku jazyků a informační tech-

nologie.  

  

 
 

Při bližší analýze zjistíme, že na výuce odborných předmětů ve studijním oboru Před-

školní pedagogika se podílel pouze jeden zkušený pedagog bez vědecké hodnosti. Ve studij-

ním oboru Aristologie to byli tři pedagogové bez vědecké hodnosti, ale významní odborníci 

z praxe.  

 

9. Péče o studenty 

Od svého založení fakulta důsledně naplňuje vzdělávací filozofii, v rámci které je na 

stejnou úroveň při vzdělávání a výchově studentů kladeno získání teoretických znalostí a 

praktických dovedností studentů na jedné straně, na straně druhé pak rozvoj jejich osobnost-

ních postojů, názorů a charakteristik. 

Student je považován za kolegu pedagoga v celém vzdělávacím procesu.  Týká se to 

18%

12%

35%

6%

29%

Skladba učitelů v roce 2014/15

Profesor

Docent

PhD.

Bc.

Mgr.
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prezentace vlastních názorů, diskuze o náplni a průběhu výuky, účasti v řešení vznikajících 

problémů, zastoupení v orgánech fakulty apod. Je přitom kladen důraz společenskou úroveň 

této vzájemné komunikace. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů fakulty je důsledná snaha vést studenty k vyjádření 

vlastnímu názoru a ke schopnosti tento názor obhájit, správně argumentovat, případně pro-

vést korekci v případě, že názor se v diskusi ukáže jako mylný, nepřesný či zkreslený. 

Pedagogové i ostatní pracovníci fakulty se chovají ke studentům jako ke svým kolegům 

či partnerům, jsou ochotní v konzultačních hodinách pomáhat s učivem slabším studentům, 

nekompromisní jsou však v hodnocení znalostí studentů. V případě potřeby jsou schopni a 

ochotni zajišťovat poradenský servis studentům ve formě elektronické komunikace. 

 
 

 

Děkanát fakulty byl a je studentům k dispozici i v době víkendů, ve kterých probíhá 

výuka, studenti tedy měli a mají možnost vyřídit si studijní, organizační či jiné záležitosti kom-

fortním způsobem v době, kdy pobývají ve Vsetíně. 

Každý student má možnost v rámci evaluace formou anonymního dotazníku hodnotit 

kvalitu práce přednášejících i správních pracovníků vysoké školy. 

 

  

Provoz děkanátu fakulty 
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10. Prostorové a materiální zázemí 

Areál, ve kterém sídlí a reali-

zuje svoji činnost Fakulta společen-

ských studií Vysoké školy Humanitas, 

má k dispozici od Střední školy 

Kostka. Nachází se nedaleko centra 

Vsetína, cca 5 minut pomalé chůze od 

autobusového i vlakového nádraží, 

zastávka MHD je přímo před objek-

tem. 

Společně se sousední Střední 

průmyslovou školou strojnickou tvoří 

v klidové zóně města školský kom-

plex, ve kterém jsou vedle prostor pro 

výuku umístěna také ubytovací zařízení. Studenti Fakulty společenských studií mají možnost 

využívat k přespání jak Domov mládeže při Střední škole Kostka, tak Domov mládeže Střední 

průmyslové školy strojnické ve Vsetíně. 

Celý komplex zahrnuje vedle původní školní budovy postavené v roce 1994 (přístavba 

2009), budovu domova mládeže se sportovní halou (2002), dvůr se skladovými prostorami a 

parkoviště pro 90 automobilů. Obě budovy jsou od sebe vzdáleny necelých 100 metrů. K dis-

pozici jsou i venkovní sportoviště (hřiště na kopanou, tenisový kurt), která jsou jako majetek 

města pro aktivity fakulty k dispozici.  

V hlavní budově A, která prošla ve školním roce 2008/2009 v souvislosti s přístavbou 

výraznou modernizací, mají studenti fakulty k dispozici: 

- recepci školy se studentskou službou, 

- třináct velkých kmenových učeben, 

- čtyři učebny pro výuku jazyků s ozvuče-

ním a dataprojektory, 

- šest klimatizovaných odborných učeben 

informatiky, 

- přes 90 stolních PC, či notebooků, 

- školní výtvarnou galerii, 

- sborovnu a devět kabinetů všeobecných i 

odborných předmětů, 

- laboratoře pro výuku fyziky, chemie a bi-

ologie umístěné v suterénu budovy, 

- nekuřácký a nealkoholický bar. 

Všechny učebny, laboratoře i kabinety jsou zapojeny do počítačové sítě, všude je pří-

stup k rychlému bezdrátovému internetovému připojení. 

 

Hlavní budova SŠ Kostka 

Výuka v notebookové učebně 
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V zadním traktu budovy A jsou k dispozici specializované učebny: 

- stupňovitá posluchárna s projekčním systémem a interaktivní tabulí,  

- moderní učebna s 30 pracovišti vybavenými notebooky pro výuku nepočítačových před-

mětů, 

- prosklený ateliér ve střeše budovy pro výuku výtvarné výchovy.  

V přístavbě také sídlí kabinety matematiky, výpočetní techniky a přírodovědných 

předmětů. V přízemí přístavby je pavilon mateřské školy, kam mohou studenti chodit na ná-

slechy a absolvovat praxi. 

Budova domova mládeže má kapacitu 160 lůžek a vedle pokojů v ní najdeme recepci, 

jídelnu s výdejnou, dvě klubovny, posilovnu a učebnu s patnácti počítači. V této budově sídlí 

také děkanát fakulty a pracovna děkana. Vedle děkanátu jsou k dispozici jak kmenové učebny, 

tak učebny pro dělenou výuku. V  horním patře je k dispozici velká sportovní hala, ve které 

se uskutečňují sportovní aktivity a výuka didaktik spojených s výukou pohybových aktivit.  

Architektonicky je řešena moderním vzdušným způsobem s bohatým prosklením. Sportoviště 

má rozměry 34 x 18m, jako povrch je použit tarraflex. Pro diváky má hala k dispozici balkon 

o rozměrech 4 x 18m, pro studenty jsou dále k dispozici chlapecké a dívčí šatny, sprchy a 

sociální zařízení. 

V budově působí v návazném pavilonu další mateřská škola. I tato mateřská škola je 

vzorovým pracovištěm pro studenty, kde mohou absolvovat praxi. Fakulta dále využívá pro-

stor horního patra Střední průmyslové školy strojnické, uvolněných po Univerzitě Tomáše 

Bati. Jde zejména o velkou aulu pro cca 100 posluchačů, přilehlé učebny pro dělenou výuku a 

sociální zařízení. 

 
 

 

Veškeré prostory, jak ve Střední škole Kostka, tak ve Střední průmyslové škole ve Vse-

tíně, jsou vybaveny moderním školním nábytkem, ozvučením a dataprojektory. K dispozici je 

i celá řada učebních pomůcek pro nejrůznější disciplíny. Pro dělenou výuku se využívá od-

borných IT učeben vybavených nejmodernějšími počítači, včetně počítačů s dotykovými ob-

razovkami. Pro dělenou výuku jazyků se využívají specializované učebny a jazyková labora-

toř v budově B Střední školy Kostka.  

Výuka v aule SPŠS Vsetín 
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11. Spolupráce s veřejností 

Veřejnost ve Vsetíně přijala 

zahájení činnosti Fakulty společen-

ských studií velmi pozitivně. Fakulta 

tak získala podporu vsetínské rad-

nice, řady organizací i institucí. Při 

fakultě vznikla Fakultní rada, ve 

které působí přední představitelé 

města z oblasti školství, podnikání i 

průmyslu. 

O nové fakultě bylo publiko-

váno několik článků jak v regionál-

ním, tak v celostátním tisku. V prů-

běhu prvního akademického roku bylo uspořádáno několik dnů otevřených dveří, na kterých 

se mohla veřejnost seznámit s dosavadním rozvojem fakulty a s jejími plány do budoucna. 

Už na první imatrikulaci nových studentů, která byla zorganizována ve vsetínském 

Domě kultury, dorazily stovky vsetínských občanů a přeplněný sál byl svědkem první zaha-

jovací ceremonie, kterou se vysoká škola a její fakulta prezentovaly před veřejností. Imatriku-

lace se zúčastnili vedle občanů i představitelé města, významných institucí, včetně parlamentu 

ČR, zdejších průmyslových závodů a organizací zaměřujících  se  na  výchovu a vzdělávání. 

Pracovníci fakulty měli možnost oslovit veřejnost rovněž prostřednictvím televizních 

stanic, které s nimi natočily několik rozhovorů a reportáží. 

 

 

 

 

 

Vsetín, 23. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.                                      prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.     

     zřizovatel fakulty, proděkan                                                             děkan fakulty 

 

 

 

Imatrikulace v mramorovém sále vsetínského zámku 


