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Na základě dohody o organizaci, provozování a průběhu vzdělávání na české fakultě polské 

Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně (ze dne 1. 10. 2014) byly stanoveny priority a dlouhodobé 

strategické cíle, které zřizovatelé fakulty předpokládali v dalších letech dosahovat. 

Prvním cílem bylo nastavení informačních a finančních toků, výběr a stabilizace členů vedení 

fakulty, technickoadministrativních pracovníků a přednášejících. Lze konstatovat, že tento cíl byl 

naplňován především v průběhu let 2015 a 2016, od roku 2017 jej lze považovat za splněný. 

Dalším dlouhodobým cílem bylo nastavení kvalitativních kritérií tak, aby na fakultě vyučovali a 

přednášeli špičkoví akademici a odborníci. Vzhledem ke skutečnosti, že obory vyučované na fakultě 

jsou předmětem kombinovaného studia, které probíhá formou víkendové výuky, bylo možné oslovit 

velké množství vynikajících pedagogů, neboť výuka se časově nekryla s jejich povinnostmi a závazky, 

které musí plnit v průběhu týdne. Ve velmi krátké době se podařilo sestavit tým přednášejících, který 

vtiskl fakultě vysokou kvalitativní úroveň a fakulta si začala budovat jak u laické, tak u odborné 

veřejnosti velmi dobré jméno. Za podstatné je možné považovat i fakt, že mezi přednášejícími je 

neobvykle vysoké procento přednášejících z řad profesorů a docentů. 

Dalším cílem byla stabilizace děkanátu a studijního oddělení. Pod vedením Ing. Dany Tutkové 

se činnost děkanátu i studijního oddělení vysoce profesionalizovala a poskytuje jak pro studenty, tak 

pro pedagogy a další pracovníky vysoký komfort. O výborné práci děkanátu svědčí mimo jiné fakt, že 

fakulta získala jako první ze zahraničních fakult registraci MŠMT ČR podle nového vysokoškolského 

zákona. 

V roce 2017 absolvovali studium  na fakultě studenti, kteří zakončili bakalářské studium, 

historicky první slavnostní promocí, které se zúčastnila řada významných hostů z České republiky i ze 

zahraničí. 

Vedle kvality výuky byl dalším z dlouhodobých cílů závazek zajistit důstojné prostorové 

podmínky pro výuku. V prvních letech fakulta využívala prostor uvolněných Univerzitou Tomáše Bati, 

zejména velký přednáškový sál pro cca 100 studentů. Na sklonku roku 2017 fakulta otevřela nové 

vlastní přednáškové sály, a to stupňovitou aulu pro 140 posluchačů a menší stupňovitý sál pro 70 

posluchačů. Současně byly zprovozněny třídy pro informatiku a výpočetní techniku, biologii a výuku 

jazyků. V současné době má fakulta komfortní podmínky pro vzdělávání, které jsou v mnoha 

parametrech nadstandardní. 

Dalším z cílů byla podpora publikační činnosti přednášejících. V průběhu roku 2017 byly 

připraveny pod gescí fakulty dvě významné samostatné publikace, a to skriptum doc. Ing. Vladimíra 

Hobzy, CSc. „Základy podnikání“ a PaedDr. Karla Kostky, MBA, Ph.D. „Tomáš Baťa a baťovské školství“. 

Současně byla pro studenty připravena reedice skript prof. PhDr. Bohuslava Hodaně, CSc. zabývající se 

problematikou pedagogiky volného času. 

Dále trvá naplňování strategického cíle obohacovat postupně portfolio studijních oborů 

v akreditovaných programech pedagogika a psychologie, a to i v prezenční formě. Jsou připravována 

studijní kurikula, projednávána průběžně na kolegiích děkana a schvalována členy fakultní rady a 

vědeckou rady fakulty. 
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Textová příloha výroční zprávy o činnosti poskytovatele 
zahraničního vysokoškolského vzdělání na území ČR  

pro rok 2017 
 
 
OBSAH 
 
1 Základní údaje o poskytovateli 
 

a) Fakulta společenských studií Vsetín, FSS 
Smetanova 266 
755 01 Vsetín 

b) organizační schéma poskytovatele: 
                    vedení fakulty                                Wysza Szkola Humanitas w Sosnowcu 
               (děkan, tři proděkani) 
 
 
                                                                                      technická podpora  
                                                                         (zajišťovaná Střední školou Kostka) 
                                 děkanát 
    (sekretariát děkana, studijní a ekonomické oddělení)  
 
c) Složení (s uvedením změn v roce 2017) orgánů poskytovatele dle vnitřních předpisů 

poskytovatele. 
Vedení fakulty: 
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.,   děkan fakulty 
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.,  proděkan pro organizační záležitosti 
Mgr. Ewa Kraus,   proděkanka pro pedagogické záležitosti 
doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.,     proděkanka pro studijní záležitosti 
prof. nadzw. Dr. hab. Piotr Oleśniewicz,  zmocněnec kancléře WSH 
Vědecká rada fakulty: 
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. 
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. 
doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc. 
doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. 
doc. Ing. Zdeněk Botek, CSc. 
prof. nadzw. Dr. hab. Piotr Oleśniewicz 
doc. dott. Giuseppe Maiello, Ph.D. 
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. 
Mgr. Ewa Kraus, 
PhDr. Mgr. et Mgr. Jan Beer (student) 
 

 
Markéta Konečná (studentka) 
V průběhu roku došlo k výměně zástupců studentů, poněvadž studentky Kateřina Brožová a 
Renata Andrlíková již studium ukončily.  



 2 

d) Stručná charakteristika poslání, vize a strategických cílů poskytovatele: 
Jsme zahraniční vysoká škola působící na českém území s výukou v českém a případně ve 

slovenském jazyce. Vysoká škola Humanitas v Sosnowci (Wyższa Szkola Humanitas  w 

Sosnowcu), která byla založena v roce 1997, patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v 

Polsku. Díky kvalitnímu vědecko-pedagogickému sboru má za sebou již dvacetiletou 

úspěšnou tradici, dokazovanou řadou osobností - absolventů školy i hodnotícími rankingy. Se 

záměrem rozšířit svoji působnost o další fakultu, ale na území České republiky, vznikla na 

základě žádosti Vysoké školy Humanitas rozhodnutím polské Akreditační komise a polského 

Ministerstva vědy a vysokého školství nová Fakulta společenských studií se sídlem ve 

Vsetíně. Nově vzniklá fakulta je výsledkem společného projektu polské Vysoké školy 

Humanitas a úspěšné české Střední školy Kostka. 

Nově vzniklá Fakulta společenských studií poskytuje studium ve studijních programech 

akreditovaných v zahraničí, a tímto umožňuje studovat zahraniční vysokou školu v domácím 

prostředí. Na základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany českého MŠMT je 

zapsána v registru zahraničních evropských škol, které jsou oprávněny poskytovat v České 

republice vzdělávání v akreditovaných studijních programech (viz 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 ). 

Studijní obory jsou definovány na základě marketingového výzkumu, který se podrobně 

zabýval potřebami zaměstnavatelů a možnostmi uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve 

spádovém území pokrývajícím příhraniční oblasti Moravy a Slovenska. V okruhu cca 100 

kilometrů nejsou tyto či podobné obory významně zastoupeny. Cílem přípravy studijních 

oborů bylo zaplnění prázdného prostoru s ohledem na potřeby regionu i vzdálenějšího okolí. 

Fakulta má v současné době charakter regionální instituce zaměřené na profesní přípravu.  

 
2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
 

a) Studijní programy, doba studia, realizace studia: 

Zájemcům o studium na Fakultě společenských studií bylo v daném roce nabízeno  

tříleté kombinované bakalářské studium ve třech studijních programech a pěti studijních 

oborech (úroveň 6EQF). : 

Studijní program Pedagogika se studijními obory Aristologie, Předškolní pedagogika a 

Pedagogika volnočasových aktivit. 

(V oborech Aristologie a Předškolní pedagogika ukončili studium v roce 2016/2017 první 

bakaláři.) 
Studijní program Psychologie se studijním oborem Psychologie. 

Studijní program Žurnalistika se studijním oborem Žurnalistika. 

Od akademického roku 2017/18 je zájemcům ve studijním programu Pedagogika nabízeno 

navazující kombinované magisterské studium studijního oboru Management vzdělávání. 

Studium je realizováno ve vybavených učebnách a ostatních zařízeních v areálu školy. 

Studium je pouze v kombinované formě, realizované o víkendech (sobota 10,00 - 18,00, 

neděle 9,00 - 16,00). Zájemcům z větší dálky byla nabídnuta možnost zprostředkování 

noclehu, kterou využívali pouze někteří studenti. Standardní doba studia u bakalářského 

studia je tři roky. Standardní doba studia u magisterského studia jsou dva roky. Počet kreditů 

za každý akademický rok je minimálně 60, tedy za celou dobu bakalářského studia minimálně 

180 kreditů, za studium magisterské 120 kreditů.. Výuka je realizována v češtině, příp. ve 

slovenštině. 

b) Další vzdělávací aktivity: nabízené studium Univerzita třetího věku nebylo pro nezájem 

realizováno. 

 

http://www.humanitas.edu.pl/Strony/index.aspx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
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3 Studenti 
 

a) Počty a základní charakteristiky studentů:  
Předškolní pedagogika 161 studentů, přibližně v polovině případů učitelky mateřských škol. 
Pedagogika volnočasových aktivit 24 studentů, různé profese. 
Žurnalistika 13 studentů, různé profese, několik pracovníků médií. 
Psychologie 108 studentů, různé profese - manažeři, úředníci, sociální pracovníci.  
Management vzdělávání 22 studentů, různé profese z oblasti sociální, státní správy a 

školství. 
b) Rovný  přístup ke vzdělávání:  
Nedochází k jakémukoliv druhu diskriminace. Speciální potřeby jsou zabezpečovány ad hoc.  
c) Poradenské služby: 
Pravidelně minimálně tři víkendy v měsíci jsou k dispozici studentům vedoucí studijního 
oddělení, děkan a jeden z proděkanů. V konzultačních dnech zajišťuje kompletní informační 
servis studentům minimálně jedna pracovnice studijního oddělení. Mimo to jsou studenti 
informováni, že kdykoliv jakýkoliv dotaz na kohokoliv může být zodpovězen prostřednictvím 
internetu. (Množství kontaktů vysoce převyšuje obvyklé zkušenosti.) 
 
4 Absolventi  
 

a) Zaměstnatelnost a zaměstnanost absolventů: 
Při úvaze o zavedení nového studijního oboru byla a je zkoumána uplatnitelnost absolventů 
z hlediska množství a potřeb odpovídajících institucí (potenciálních zaměstnavatelů). Při 
tvorbě kurikul bylo využito i konzultací s těmito organizacemi. Uplatnitelnost absolventů je 
velmi vysoká, zaměstnatelnost absolventů stoprocentní. 
b) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli studentů: 
Kontakty nejsou pravidelné, omezují se především do doby před zahájením studia. Vzhledem 
k tomu, že je studium kombinované, jde převážně o studenty, kteří jsou již v odpovídajících 
profesích zaměstnáni, resp. si chtějí svoje vzdělání rozšířit o další obor. 
 
5 Zájem o studium 
 

a) Přijímací zkoušky:  
Přijímací zkoušky pro bakalářské studium nebyly realizovány. U zájemců o magisterské 
studium byly realizovány přijímací pohovory sledující vývoj studia zájemců, návaznost 
jednotlivých etap studia, motivaci a úroveň „bakalářských vědomostí“.  
b) Spolupráce se středními školami: 
V oblasti propagace jsou využívány všechny dostupné prostředky. V regionu je kontakt mezi 
středními školami a fakultou permanentní - nejen informace o možnostech studia, ale i 
možnost spolupráce mezi středními školami a fakultou. Všechny tyto vazby jsou však do 
určité míry omezeny tím, že realizujeme pouze kombinované studium, zatím co střední školy 
zajímá především denní studium. 
 
6 Zaměstnanci  
 

a) Pedagogové na fakultě působící jsou z menší části pracovníci na částečný úvazek, 
z větší části externí pracovníci zaměstnáváni na dohodu o provedení práce, což se netýká ani 
kariérního řádu, ani profesních přestávek. Pro výuku odborných předmětů jsou angažováni 
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profesoři, docenti a nositelé vědecké hodnosti (DrSc., CSc., Dr., Ph.D., což je minimální 
požadavek). Ostatní (Mgr., Ing., PhDr. RNDr. apod.) zajišťují výuku IT, předmětů praktického 
charakteru a lektorskou výuku jazyků.  
b) Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků: 

Vzhledem k výše uvedenému to není nutné.  
 

7 Internacionalizace 
 

a) Účast studentů na zahraničních mobilitních programech: 
Základní charakter internacionalizace je dán faktem, že jde o působení české fakulty polské 
školy na českém území. Tedy především v programech česko-polské spolupráce.  
b) Integrace zahraničních členů akademické obce: 
Zahraniční členy akademické obce (mimo polských) nemáme 
 
8 Tvůrčí činnost 
 

Vzhledem ke způsobu zaměstnávání akademických pracovníků (viz výše) nemůže být od nich 
tvůrčí činnost námi vyžadována. Je to naopak - my zaměstnáváme pracovníky podle kvality 
jejich tvůrčí činnosti, kterou realizují na svém mateřském pracovišti. 
 
9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 

Činnost fakulty je vzhledem k jejímu postavení a poslání orientována především na studium. 

Akce vědeckého charakteru nejsou z důvodů výše uvedených realizovány.  

 

10 Národní a mezinárodní excelence  
 

Vzhledem k výše uvedenému nepřipadá v úvahu. 

 

11 Třetí role 
 

a) Přenos poznatků: nerealizováno. 
b) Působení v regionu: 
Spolupráce s regionálními samosprávami (hejtmanství, město) je na velmi dobré úrovni a je 
těmito institucemi významně podporována. Fakulta získala za dobu své existence velmi 
dobrou reputaci a je považována za významnou regionální instituci, reprezentující region.  
c) Nadregionální působení: 
Určitý druh nadregionálního charakteru je možno vidět i v tom, že díky pozitivním zprávám o 
činnosti fakulty se zvyšuje počet studentů pocházejících ze vzdálenějších regionů. 
 
 
 
 



CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 

(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 1 1 2
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika a 

informační vědy 2 2

04 Obchod, administrativa a právo 0
05 Přírodní vědy, matematika a 

statistika 0
06 Informační a komunikační 

technologie (ICT) 0

07 Technika, výroba a stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a 

veterinářství 0
09 Zdravotní a sociální péče, péče o 

příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 3 1 4

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)

Bakalářské studium 

nebo ekvivalent

Magisterské 

studium nebo 

ekvivalent

Doktorské studium 

nebo ekvivalent



do 15 hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod do 15 hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 

(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 0
02 Umění a humanitní vědy 0

03 Společenské vědy, žurnalistika 

a informační vědy 0
04 Obchod, administrativa a 

právo 0
05 Přírodní vědy, matematika a 

statistika 0
06 Informační a komunikační 

technologie (ICT) 0
07 Technika, výroba a 

stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, 

rybářství a veterinářství 0

09 Zdravotní a sociální péče, 

péče o příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty kurzů)

Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové

CELKEM

Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín



do 15 

hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

do 15 

hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 

(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika 

a informační vědy

04 Obchod, administrativa a právo
05 Přírodní vědy, matematika a 

statistika
06 Informační a komunikační 

technologie (ICT)

07 Technika, výroba a stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství 

a veterinářství

09 Zdravotní a sociální péče, péče 

o příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM*

Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem 

součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů. 

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty účastníků)

Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové

CELKEM*

Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín



CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 

(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 185 22 207
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika a 

informační vědy 121 121

04 Obchod, administrativa a právo 0
05 Přírodní vědy, matematika a 

statistika 0
06 Informační a komunikační 0

07 Technika, výroba a stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a 

veterinářství 0
09 Zdravotní a sociální péče, péče o 

příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 0 306 0 22 0 0 328
Z toho počet žen 268 19 287
Z toho počet cizinců 3 2 5

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Bakalářské studium 

nebo ekvivalent

Magisterské 

studium nebo 

ekvivalent

Doktorské studium 

nebo ekvivalent

Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín



P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM

CELKEM 19,5% 19,5% 19,5%

Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika.

P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet. 

Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)

Bakalářské studium nebo ekvivalent

Magisterské studium nebo 

ekvivalent Doktorské studium nebo ekvivalent

CELKEM

Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané či nikoliv. 

Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií
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Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia*

za vynikající studijní výsledky

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky 

v případě tíživé sociální situace studenta 

na podporu ubytování

na podporu studia v zahraničí

jiná stipendia

CELKEM** 0 #DĚLENÍ_NULOU!

Tab. 3.4: Stipendia studentům podle účelu stipendia 

(počty fyzických osob)

Pozn.: * =  Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané 

stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena 

pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených. 
Pozn.: ** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií, počty studentů celkem nejsou 

součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů. 



CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 

(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 51 51
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika a 

informační vědy 0

04 Obchod, administrativa a právo 0
05 Přírodní vědy, matematika a 

statistika 0
06 Informační a komunikační 

technologie (ICT) 0

07 Technika, výroba a stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a 

veterinářství 0
09 Zdravotní a sociální péče, péče o 

příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 0 51 0 0 0 0 51

Z toho počet žen 49 49

Z toho počet cizinců 3 3

P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické osoby) v období 1. 1. – 31. 12.

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných 

studií)

Bakalářské studium 

nebo ekvivalent

Magisterské 

studium nebo 

ekvivalent

Doktorské studium 

nebo ekvivalent

Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín



Počet 

uchazečů 

(fyzické 

osoby)

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Počet 

uchazečů 

(fyzické 

osoby)

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Počet 

uchazečů 

(fyzické 

osoby)

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 

2013 (široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 59 59 58 37 30 30 25 23
02 Umění a humanitní vědy

03 Společenské vědy, 

žurnalistika a informační vědy 85 85 85 75
04 Obchod, administrativa a 

právo
05 Přírodní vědy, matematika 

a statistika
06 Informační a komunikační 
07 Technika, výroba a 

stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, 

rybářství a veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče, 

péče o příznivé životní 

podmínky
10 Služby
CELKEM 144 144 143 112 30 30 25 23

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 5.1: Zájem o studium

Bakalářské studium nebo ekvivalent Magisterské studium nebo ekvivalent Doktorské studium nebo ekvivalent
Vysoká škola Humanitas
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CELKEM 

akademičtí 

pracovníci

Profesoři 

nebo 

ekvivalent

Docenti 

nebo 

ekvivalent

Odborní 

asistenti 

nebo 

ekvivalent

Asistenti 

nebo 

ekvivalent

Lektoři 

nebo 

ekvivalent

Vědečtí, 

výzkumní a 

vývojoví 

pracovníci 

podílející se na 

pedagog. 

činnosti 

CELKEM 0,6 0,3 0,3 3,0 3,6
Celkem žen 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)

Pozn.: ** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; 

vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. 

Akademičtí pracovníci

CELKEM 

zaměstnanci

Vědečtí 

pracovníci

Ostatní 

zaměstnanci**
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CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let 0 0
30-39 let 0 0
40-49 let 0 0
50-59 let 1 0 1 0
60-69 let 0 0
nad 70 let 1 0 1 0
CELKEM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

z toho ženy

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Vědečtí pracovníci

Profesoři nebo 

ekvivalent

Docenti nebo 

ekvivalent

Odborní asistenti 

nebo ekvivalent

Asistenti nebo 

ekvivalent

Lektoři nebo 

ekvivalent

Akademičtí pracovníci
Vědečtí, výzkumní a 

vývojoví pracovníci 

podílející se na 

pedagog. činnosti

CELKEM



Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín Vědečtí pracovníci
CELKEM
       v tom:  Německo
                    Polsko
                    Rakousko
                    Slovensko
                   ostatní státy EU
                   ostatní státy mimo EU

 ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za 

sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového 

ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. 

Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci

s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty*)

Akademičtí pracovníci
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Země Celkem

Z toho 

absolventské 

stáže******
Afghánská islámská republika 0
Albánská republika 0
Alžírská demokratická a lidová republika 0
Americké Panenské ostrovy 0
Andorrské knížectví 0
Angolská republika 0
Anguilla 0
Antarktida 0
Antigua a Barbuda 0
Argentinská republika 0
Arménská republika 0
Aruba 0
Australské společenství 0
Ázerbájdžánská republika 0
Bahamské společenství 0
Bailiwick Guernsey 0
Bailiwick Jersey 0
Bangladéšská lidová republika 0
Barbados 0
Belgické království 0
Belize 0
Běloruská republika 0
Beninská republika 0
Bermudy 0
Bhútánské království 0
Bolívarovská republika Venezuela 0
Bonaire, Svatý Eustach a Saba 0
Bosna a Hercegovina 0
Botswanská republika 0
Bouvetův ostrov 0
Brazilská federativní republika 0
Britské Panenské ostrovy 0
Britské území v Indickém oceánu 0
Bulharská republika 0
Burkina Faso 0
Burundská republika 0
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 0
Cookovy ostrovy 0
Curaçao 0
Čadská republika 0
Černá Hora 0
Česká republika 0
Čínská lidová republika 0
Čínská republika (Tchaj-wan) 0
Dánské království 0
Demokratická republika Kongo 0
Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov 0
Demokratická republika Východní Timor 0
Departementní společenství Mayotte 0
Dominické společenství 0
Dominikánská republika 0
Džibutská republika 0
Egyptská arabská republika 0
Ekvádorská republika 0
Estonská republika 0
Etiopská federativní demokratická republika 0
Faerské ostrovy 0
Falklandské ostrovy 0
Federace Svatý Kryštof a Nevis 0
Federativní státy Mikronésie 0
Fidžijská republika 0
Filipínská republika 0
Finská republika 0
Francouzská Polynésie 0
Francouzská republika 0
Gabonská republika 0
Gambijská republika 0
Ghanská republika 0
Gibraltar 0
Grenadský stát 0
Grónsko 0
Gruzie 0
Guatemalská republika 0
Guinejská republika 0
Guyanská kooperativní republika 0
Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy 0
Honduraská republika 0
Chilská republika 0
Chorvatská republika 0
Indická republika 0
Indonéská republika 0
Irácká republika 0
Íránská islámská republika 0
Irsko 0
Islandská republika 0
Italská republika 0
Jamajka 0
Japonsko 0
Jemenská republika 0
Jihoafrická republika 0
Jihosúdánská republika 0
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 0
Jordánské hášimovské království 0
Kajmanské ostrovy 0
Kambodžské království 0
Kamerunská republika 0
Kanada 0
Kapverdská republika 0
Keňská republika 0
Kolumbijská republika 0
Komorský svaz 0

Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí*****  (poskytovatel bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými 

hodnotami)

Počet vyslaných studentů*
Počet 

přijatých 

studentů**

Počet vyslaných 

akademických 

pracovníků***

Počet přijatých 

akademických 

pracovníků****

Počet vyslaných 

ostatních 

pracovníků***

Počet přijatých 

ostatních 

pracovníků****

CELKEM za 

zemi



Konžská republika 0
Korejská lidově demokratická republika 0
Korejská republika 0
Kosovská republika 0
Kostarická republika 0
Království Bahrajn 0
Království Saúdská Arábie 0
Království Tonga 0
Kubánská republika 0
Kuvajtský stát 0
Kyperská republika 0
Kyrgyzská republika 0
Laoská lidově demokratická republika 0
Lesothské království 0
Libanonská republika 0
Liberijská republika 0
Libyjský stát 0
Lichtenštejnské knížectví 0
Litevská republika 0
Lotyšská republika 0
Lucemburské velkovévodství 0
Madagaskarská republika 0
Maďarsko 0
Malajsie 0
Malawiská republika 0
Maledivská republika 0
Maltská republika 0
Marocké království 0
Mauricijská republika 0
Mauritánská islámská republika 0
Menší odlehlé ostrovy USA 0
Mnohonárodní stát Bolívie 0
Moldavská republika 0
Monacké knížectví 0
Mongolsko 0
Montserrat 0
Mosambická republika 0
Namibijská republika 0
Nepálská federativní demokratická republika 0
Nezávislý stát Papua Nová Guinea 0
Nezávislý stát Samoa 0
Nigerijská federativní republika 0
Nigerská republika 0
Nikaragujská republika 0
Niue 0
Nizozemské Antily 0
Nizozemsko 0
Norské království 0
Nová Kaledonie 0
Nový Zéland 0
Ostrov Man 0
Ostrovy Turks a Caicos 0
Pákistánská islámská republika 0
Palestina 0
Palestinská autonomní území 0
Panamská republika 0
Panamská republika 0
Paraguayská republika 0
Peruánská republika 0
Pitcairnovy ostrovy 0
Polská republika 0
Portorické společenství 0
Portugalská republika 0
Provincie Alandy 0
Rakouská republika 0
Region Francouzská Guyana 0
Region Guadeloupe 0
Region Martinik 0
Region Réunion 0
Republika Guinea-Bissau 0
Republika Haiti 0
Republika Kazachstán 0
Republika Kiribati 0
Republika Mali 0
Republika Marshallovy ostrovy 0
Republika Myanmarský svaz 0
Republika Nauru 0
Republika Palau 0
Republika Pobřeží slonoviny 0
Republika Rovníková Guinea 0
Republika San Marino 0
Republika Sierra Leone 0
Republika Tádžikistán 0
Republika Trinidad a Tobago 0
Republika Uzbekistán 0
Republika Vanuatu 0
Rumunsko 0
Ruská federace 0
Rwandská republika 0
Řecká republika 0
Saharská arabská demokratická republika 0
Salvadorská republika 0
Senegalská republika 0
Seychelská republika 0
Singapurská republika 0
Slovenská republika 0
Slovinská republika 0
Somálská federativní republika 0
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 0
Spojené státy americké 0
Spojené státy mexické 0
Společenství Severní Mariany 0
Společenství Svatý Bartoloměj 0
Společenství Svatý Martin 0
Spolková republika Německo 0
Srbská republika 0
Srbsko a Černá Hora 0
Srbsko a Černá Hora 0
Stát Brunej Darussalam 0
Stát Eritrea 0
Stát Izrael 0



Stát Katar 0
Stát Spojené arabské emiráty 0
Středoafrická republika 0
Súdánská republika 0
Súdánská republika 0
Sultanát Omán 0
Surinamská republika 0
Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha 0
Svatá Lucie 0
Svatý Martin (NL) 0
Svatý Vincenc a Grenadiny 0
Svazijské království 0
Syrská arabská republika 0
Šalomounovy ostrovy 0
Španělské království 0
Špicberky a Jan Mayen 0
Šrílanská demokratická socialistická republika 0
Švédské království 0
Švýcarská konfederace 0
Tanzanská sjednocená republika 0
Teritorium Francouzská jižní a antarktická území 0
Teritorium Guam 0
Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna 0
Thajské království 0
Tokelau 0
Tožská republika 0
Tuniská republika 0
Turecká republika 0
Turkmenistán 0
Tuvalu 0
Ugandská republika 0
Ukrajina 0
Uruguayská východní republika 0
Území Americká Samoa 0
Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy 0
Území Norfolk 0
Území Vánoční ostrov 0
Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 0
Vatikánský městský stát 0
Vietnamská socialistická republika 0
Zambijská republika 0
Zimbabwská republika 0
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong 0
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao 0
Ostatní země 0
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozn.:  ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování 

studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2017 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt 

trval alespoň 2 týdny (14 dní). 

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2017 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se 

pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt 

trval alespoň 5 dní.

Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat 

dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.
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Počet osob podílejících 

se na výuce

Počet osob podílejících se na 

vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 

se na praxi

Počet osob podílejících se na 

výuce

Počet osob podílejících se na 

vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 

se na praxi**
CELKEM
     z toho ženy

Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým 

zaměstnancem poskytovatele, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo poskytovatele.

Pozn.: ** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)

Osoby mající pracovně právní vztah s poskytovatelem Osoby nemající pracovně právní vztah s poskytovatelem
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Počty studijních 

programů

Počty aktivních 

studií
CELKEM

Tab. 8.3: Studijní programy, které mají ve své obsahové náplni povinné 

absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)

Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat 

alespoň 1 měsíce. 



Vysoká škola Humanitas

Fakulta společenských studií

Smetanova 266, 755 01 Vsetín Počet
Lůžková kapacita kolejí 

poskytovatele
Počet lůžek v pronajatých 

zařízeních

Počet podaných 

žádostí/rezervací o ubytování

Počet kladně vyřízených 

žádostí/rezervací o ubytování
Počet lůžkodnů v roce 2017

Počet hlavních jídel vydaných 

v roce 2017 studentům

Počet hlavních jídel vydaných 

v roce 2017 zaměstnancům
Počet hlavních jídel vydaných 

v roce 2017 ostatním 

strávníkům

Tab. 12.1: Ubytování, stravování


