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ČÁST A: ÚVODNÍ INFORMACE 
 
 
Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (dále VŠSS) je členem PRIGO Group, silné skupiny škol působících 
na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického, 
syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně 
vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným.  
 
Posláním VŠSS je poskytovat vzdělání sociálně ekonomického zaměření studentům v bakalářských 
studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s 
domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s 
podnikovou a kulturní sférou. 
 
Rok 2017 rokem byl z hlediska fungování školy po všech stránkách rokem přelomovým. Ve vrcholném 
managementu školy došlo ke změnám, které by měly zajistit otevření školy novým příležitostem, a to 
zejména v oblasti rozvoje vědecko-výzkumné činnosti, navázání mezinárodní spolupráce 
(součinnost se zahraničními univerzitami, mobilita studentů a akademických pracovníků atd.), 
rozšíření nabídky studia jak směrem k novým oborům, tak směrem k navazujícímu magisterskému 
studiu. V souvislosti s plánovanými změnami došlo také k úpravě strategií, vizí, cílů, k nezbytné revizi 
zakladatelských listin a souvisejících vnitřních předpisů. V neposlední řadě došlo také k 
částečné obměně v řadách akademických pracovníků.  
 
Primární cílem VŠSS je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající 
přední místo v evropském prostoru vzdělávání, nabízet i nadále studium v oborech Sociální práce, 
Management v sociální sféře a Veřejná ekonomika a správa. Nově chce škola také nabídnout elitní 
studium ekonomie pro nadané studenty a studium pro studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
 
Základem pro naplňování těchto vizí a cílů VŠSS je především stabilní a loajální jádro akademických 
pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a 
hodnoty. Jak bude rozvedeno v Části B této Výroční zprávy o činnosti, většina pedagogů působí 
externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních 
orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti časopiseckých článků a 
klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. 
 
Rok 2017 byl také rokem oslav vstupu VŠSS do druhého desetiletí svého působení v regionu. Dne 
9.11.2017 proběhlo, za přítomnosti primátorky města, dalších zástupců města, partnerů školy a jejich 
přátel, Slavnostní setkání akademické obce se zástupci statutárního města Havířova.  
 
VŠSS se v roce 2017 významně začleňovala do dění v regionu, a to nejen v rámci spolupráce s 
podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině. Tradiční akce 
Vánoční rozlévání polévky potřebným v Havířově, která se uskutečnila dne 3.12.2017 za účasti 
primátorky města Havířova a ředitele havířovské Armády spásy proto byla připomenutím toho, že 
ne všichni lidé žijí v hojnosti a vzájemný respekt a pomoc by měly být nedílnou součástí našich životů. 
 
VŠSS si přeje v nadcházejících letech navázat na historii svou i historii vzdělávání v regionu, rozvíjet a 
rozšiřovat portfolio nabízeného vzdělání, prohlubovat vědecké poznání a navázat nová 
mezinárodní partnerství tak, aby absolventi školy mohli obstát v současném globálním světě. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE 
 

a) ÚPLNÝ NÁZEV VYSOKÉ ŠKOLY, BĚŽNĚ UŽÍVANÁ ZKRATKA, SÍDLO 
(VČ. ADRESY) VYSOKÉ ŠKOLY A VŠECH SOUČÁSTÍ (INSTITUTŮ, 
ÚSTAVŮ A POBOČEK) 

 
Název:      Vysoká škola sociálně správní, z.ú. 
 
Právní forma:     ústav 

spisová zn. U 252 vedená u krajského soudu 
v Ostravě 

 
Statutární orgán:    doc. Mgr. Ing. ZUZANA MACHOVÁ, Ph.D. 
      ředitelka společnosti, rektorka VŠSS 
 
Sídlo:      Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov – Město, 736 01 

e-mail: info@vsss.cz, http: www.vsss.cz 
 

Adresa dislokovaného pracoviště: Výzkumný ústav VŠEO 
Mojmírovců 1002/42 
709 00 Ostrava 

 
VÝZNAMNÉ ZMĚNY S PŘESAHEM DO ROKU 2017: 

Dne 9.8. 1999 byl zapsán do obchodního rejstříku Institut celoživotního vzdělávání Havířov, 
o.p.s. (výmaz k 1. 1. 2008) pod spisovou značkou O 92, jehož cílem kromě jiného, byla realizace 
zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace v souladu s platnými předpisy, 
organizování školení v rámci adaptačního procesu absolventů škol, účelových školení a kurzů 
a školení profesních skupin včetně akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále MŠMT).  

 
Reorganizací došlo dne 1.1.2008 ke změně názvu, a to na Vysoká škola sociálně správní, 
Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. a doplnění činností o provozování vysoké 
školy na základě státního souhlasu (vymazáno k 20.7.2017).  

 
Datem zápisu 20.7.2017 došlo ke změně názvu školy na Vysoká škola sociálně správní, z.ú., 
změnila se právní forma z obecně prospěšné společnosti na ústav, došlo ke změně ve 
statutárním orgánu školy, VŠSS se stala jedním ze členů skupiny škol PRIGO Group, nově je 
společnost vedena pod spisovou značkou U 252 a došlo také ke změně provozovaných 
činnosti na níže uvedené: 

► nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo 
experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a 
nediskriminačním základě prostřednictvím výuky, otevřeného přístupu k databázím, 
otevřených publikací a otevřeného softwaru; 

► zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních programech, založené 
na zásadách proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv 
diskriminace, zohledňující vzdělávací potřeby jednotlivce; 

► realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti ve vztahu k 
akreditovaným studijním programům i další podobné činnosti; 

► vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu definovaném českými právními 
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předpisy, tedy vzdělávání studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné 
úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 
rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium akreditovaných oborů; 

► přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti, 
celoživotní vzdělávání, pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí, udělování 
stipendií. 

 

b) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VYSOKÉ ŠKOLY 
 
VEDENÍ VYSOKÉ ŠKOLY K 31.12.2017 

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.  rektorka 
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.  prorektor pro strategii a rozvoj 
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.   prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace 
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.    prorektorka pro studium 
Mgr. Sabina Vaňková    prorektorka pro zahraniční a vnější vztahy 
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.   ředitel Výzkumného ústavu VŠEO 
 
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.   vedoucí katedry 
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.  vedoucí katedry 
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.  vedoucí katedry 
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D.  vedoucí katedry 
doc. Ing. Josef Fiala, CSc.    vedoucí katedry 
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.   vedoucí katedry 
 
VEDENÍ VYSOKÉ ŠKOLY K 1.1.2017 (dokumentace změn v roce 2017) 

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc.     rektor   
doc. Ing. Eva Wagnerová, Csc.     prorektorka 
 
Prof. PhDr. František Varadzin, CSc.    vedoucí katedry  
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.     vedoucí katedry 
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.   vedoucí katedry 
Kamila Bujasová      ředitelka 
 
KATEDRY 

Katedra ekonomie, hospodářské politiky a správy 
Katedra podnikové ekonomiky a práva 
Katedra financí, účetnictví a daní 
Katedra sociálních věd a sociální politiky 
Katedra kvantitativních metod a informatiky 
Katedra jazyků 
 
VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ 

Rektorát a studijní oddělení 
Výzkumný ústav VŠEO 
CEMNAS – centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty 
Institut celoživotního vzdělávání 
Knihovna 
Informační centrum 
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c) SLOŽENÍ AKADEMICKÉ RADY, SPRÁVNÍ RADY A DALŠÍCH ORGÁNU 
DLE VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ VŠSS  

 
AKADEMICKÁ RADA VŠSS K 31.12.2017 
 
INTERNÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ RADY VŠSS  

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.  předsedkyně  
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.  místopředseda 
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.  
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.  
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.  
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.  
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.  
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.  
Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.  
Ing. Michaela Tichá, Ph.D.  
Mgr. Sabina Vaňková 
 
EXTERNÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ RADY VŠSS -  ZAHRANIČNÍ 

Szilard Benk, M.A., Ph.D.    Mezinárodní měnový fond, ředitel, USA 
doc. Dr. René Böheim, Ph.D. Univerzita Johannese Keplera v Linzi, 

Rakousko 
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc. Maďarská akademie věd, ředitel, 

Maďarsko 
prof. Dr. Max Gillman    University of Missouri, St. Louis, USA 
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D.  Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, 

 Slovinsko 
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.  Ekonomická fakulta TU v Košicích, děkan, 

 Slovensko 
 
EXTERNÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ RADY VŠSS - ČESKÁ REPUBLIKA 

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Fakulta právních a správních studií VŠFS, 
prorektor 

Mgr. Jana Feberová    Statutární město Havířov, primátorka 
PaedDr. Milada Halíková Statutární město Havířov, členka 

zastupitelstva 
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické 

univerzity Ostrava 
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy 

univerzity v Brně 
Mgr. Vojtěch Kolařík   Střední škola a základní škola Havířov- 

  Šumbark, ředitel 
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec 

Králové, prorektor 
Ing. Daniel Němec, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy 

univerzity v Brně 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

Praha 
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy 

univerzity v Brně 
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AKADEMICKÁ RADA VŠSS K 1.1.2017 (dokumentace změn v roce 2017) 

INTERNÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ RADY  

doc. Ing. Josef Fiala, CSc     předseda 
doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.     tajemník 
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. 
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD. 
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. 
 
EXTERNÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ RADY VŠSS  

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. prorektor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. 
Praha 

Ing. Tomáš Hüner  ředitel divize Energy Management společnosti 
Siemens ČR, s.r.o. 

Ing. Mojmír Kašprišin    ředitel pro správu majetku MORAVIA STEEL, a.s. 
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.  Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity 

Ostrava 
prof. dr. hab. Wiesława Korzeniowska  Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, Polsko 
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.  prorektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s., 

Ostrava 
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 
Bc. Daniel Pawlas      primátor Statutárního města Havířova 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.  ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, 

Praha 
Ing. Jan Skipala, Ph.D.  prezident Společenství průmyslových podniků 

Moravy a Slezska 
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.  děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v 

Košicích, Slovensko 

 
V průběhu roku 2018 probíhala také reorganizace vrcholného managementu a vedení 
VŠSS, níže je uvedeno finální složení statutárního orgánu a správní rady po všech změnách 
s platností k 10.4.2018 (datum poslední změny v OR). V TABULCE 1 je pak uveden přehled 
změn roku 2017 (s přesahem do roku 2018). 
 
STATUTÁRNÍ ORGÁN:  
doc. Mgr. Ing. ZUZANA MACHOVÁ, Ph.D. ředitelka 

 
SPRÁVNÍ RADA: 
Předseda správní rady  Zřizovatel PRIGO, s.r.o., IČ: 069 19 375 

Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
V zastoupení ředitelka  
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 
 

Člen správní rady   VŠEO, z.ú., IČ: 052 59 428 
Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
V zastoupení ředitelka  
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 
 

Člen správní rady   European Support Association, a.s., IČ: 052 37 921 
Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
V zastoupení jednatelé  
prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. a  
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M. 
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TABULKA 1: PŘEHLED ZMĚN VE SR V PRŮBĚHU ROKU 2017 (S PŘESAHEM DO ROKU 2018) 

Původní složení Nové složení Finální složení k 10.4.2018 
Jméno Funkce 

vymazáno 
Jméno Funkce 

zapsáno/vymazáno 
Jméno Funkce 

zapsáno 
Kamila 
Bujasová 

Ředitelka 
20.10.2017 

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 
Ředitelka 
20.10.2017 

JUDr. René 
Vašek 

Předseda SR 
13.4.2017 

Ing. Linda 
Foltýnová 

Člen SR 
1.6.2017/7.3.2018 

Zřizovatel PRIGO, 
s.r.o. 

Předseda SR 
10.4.2018 

PaedDr. Milada 
Halíková 

Člen SR  
24.11.2017 

JUDr. Richard 
Fanta 

Člen SR 
1.6.2017/7.3.2018 

VŠEO, z.ú. 
Člen SR 
7.3.2018 

Ing. Josef 
Strakoš 

Člen SR  
1.6.2017 

Ing. Petr 
Skalka, Ph.D. 

Člen SR 
24.11.2017/7.3.2018 

European 
Support 
Association, a.s. 

Člen SR 
7.3.2018 

JUDr. Mgr. Petr 
Macháč 

Člen SR 
1.6.2017 

    

 

d) ZASTOUPENÍ VŠSS V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL (ČESKÁ 
KONFERENCE REKTORŮ, RADA VYSOKÝCH ŠKOL) S UVEDENÍM 
ČLENŮ (VČ. ZMĚN V ROCE 2017) A JEJICH FUNKCÍ V ORGÁNECH 
REPREZENTACE, ČLENSTVÍ V ORGÁNECH MINISTERSTEV ATD. 

 
TABULKA 2: ČLENSTVÍ V ORGÁNECH REPREZENTACE VŠ 

Orgány v reprezentaci vysokých škol Jméno a pozice v orgánu 
Česká konference rektorů (ČKR):     v roce 2017 byla podána žádost o členství 
Rada vysokých škol (RVŠ): 

- Předsednictvo prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. - členka 
- Sněm prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. - člen 
- Studentská komora Štěpán Doležel – člen 

Pracovní komise RVŠ  
- vzdělávací činnost prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. - členka 
- legislativní prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. - člen 

Pracovní skupina MPSV  
- zaměření na revizi etického 

kodexu v sociální práci 
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. - členka 

 

e) CHARAKTERISTIKA POSLÁNÍ, VIZÍ A STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Posláním VŠSS je poskytovat vysoce kvalitní vzdělání v akreditovaných studijních 
programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s 
domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní 
správou a s podnikovou a kulturní sférou.  
 
VŠSS se zaměřuje také na vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu 
definovaném českými právními předpisy, tedy na vzdělávání studentů, jejichž rozložení 
schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 
v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Z vertikálního pohledu vychází vysoká 
škola z principu excelence. 
 
VŠSS však současně staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup 
ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost. 
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Z horizontálního hlediska škola uplatňuje princip nediskriminace. 
 
VŠSS těží z téměř desetileté tradice svého fungování a jejím cílem je stát se v horizontu 
nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru 
vzdělávání. Vysoká škola sociálně správní chce vychovávat špičkové odborníky, schopné 
kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen 
celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. 
Bude vždy usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl pro společenskou 
odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s 
rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje. 
 
Základem pro naplňování cílů Vysoké školy sociálně správní je především stabilní a loajální 
jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou 
strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. 
 
STRATEGICKÉ CÍLE 
 
VŠSS stanovila pro období 2017-2020 strategické cíle v následujících prioritních oblastech: 
 

► KVALITA A RELEVANCE, 
► ATRAKTIVITA A DOSTUPNOST, 
► SPOLUPRÁCE A OTEVŘENOST. 

 
KVALITA A RELEVANCE 
 
VŠSS poskytuje vysoce kvalitní vzdělání zajišťující uplatnitelnost absolventů v praxi. Ve 
vzdělávacím procesu dbá na pečlivou kontrolu studia a kvalitu výsledků učení. Vytváří 
příznivé prostředí pro kvalifikační růst akademických pracovníků a pro růst kvality 
výzkumných činností. Vysoká škola sociálně správní zajišťuje, aby podstatnou část externích 
členů vědecké rady tvořili zahraniční docenti a profesoři. 
 
V 2017 docházelo ke standardizaci činností VŠSS, revizi zakladatelských dokumentů, 
vnitřních předpisů a pravidel tak, aby VŠSS splňovala definiční znaky výzkumné organizace. 
Tyto kroky byly provedeny s cílem výhledově získat pro VŠSS statut výzkumné organizaci a 
dále tak rozvíjet výzkumné činnosti školy.  
 
ATRAKTIVITA A DOSTUPNOST 
 
Vzdělání na VŠSS je dostupné pro všechny studenty splňující podmínky přijímacího řízení, 
bez rozdílu pohlaví, věku, sociálního a ekonomického zázemí, národnosti či náboženského 
vyznání. VŠSS také cíleně vyhledává a rozvíjí nadání svých studentů a využívá moderní a 
efektivní metody výuky, které pomáhají zvyšovat zájem studentů o studijní výsledky a 
studium jako takové. Vychází z dostupného systému zjišťování mimořádného nadání 
studentů na nižších stupních studia ve školském systému České republiky, který aplikuje na 
segment vysokoškolského vzdělávání. 
 
SPOLUPRÁCE A OTEVŘENOST 
 
VŠSS dbá o rozvoj vzájemné a oboustranně přínosné spolupráce s praxí a sociálními 
partnery. Usiluje o to, aby veškeré její činnosti měly zřejmý internacionální charakter. 
Zajišťuje podmínky pro zapojení studentů i akademických pracovníků do mobilitních 
programů a dbá na kvalitu integrace přijíždějících studentů a hostujících vyučujících.  
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Zajišťuje pravidelnou výuku vedenou zahraničními vyučujícími. Prioritně se zaměřuje na 
spolupráci se středními školami, které se věnují práci s mimořádně nadanými studenty. 
 

f) ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Vzhledem k reorganizaci, která byla provedena v roce 2017, došlo i k revizi všech 
základních dokumentů a jejich následné registraci na MŠMT. 
 
TABULKA 3: ZMĚNY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ  

Název dokumentu Číslo jednací Datum registrace 
Strategický záměr Projednáno AR 1.7.2017 
Statut MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Studijní a zkušební řád MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Řád přijímacího řízení MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Disciplinární řád MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Stipendijní řád MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Poplatkový řád a řád školného MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Jednací řád akademické rady MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Standardy a postupy pro zajištění a vnitřní 
hodnocení kvality 

MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 

Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 
Řád celoživotního vzdělávání MŠMT 21550/2017-5 10.11.2017 

 
Kromě těchto základních dokumentů došlo i k revizi níže uvedených Vyhlášek rektora. 
 

Vyhláška rektora č. 1/2017 Poplatky a školné pro akademický rok 2017/2018 
Vyhláška rektora č. 2/2017 Zásady pro psaní Bc. prací 
Vyhláška rektora č. 3/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 
Vyhláška rektora č. 4/2017 Podmínky zápisu do semestru 
Vyhláška rektora č. 5/2017 Pravidla přijímacího řízení 
Vyhláška rektora č. 6/2017 Pravidla motivační podpory akademických pracovníků 
Vyhláška rektora č. 7/2017 Pravidla o podmínkách studia absolventů VOŠ 
Vyhláška rektora č. 8/2017 Zrušovací vyhláška 
 

g) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
V hodnoceném období VŠSS neevidovala žádnou žádost o poskytnutí informací v 
souladu s uvedeným zákonem. 
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2. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 

a) AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 
 
TABULKA 4:  DETAIL AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Název studijního programu Typ studijního programu Název studijního oboru 
Hospodářská politika a 
správa 

Bakalářský Veřejná ekonomika a 
správa* 

Hospodářská politika a 
správa 

Bakalářský Management v sociální 
sféře 

Sociální politika a sociální 
práce 

Bakalářský Sociální práce 

* v oboru Veřejná ekonomika a správa byla pro nadané studenty vytvořena studijní 
skupina „elitní studium v Ostravě“, která poskytuje těmto nadaným studentům přístup 
k nadstandardnímu vzdělání. Bližší informace k péči o mimořádně nadané studenty 
v oddílu 3f). 
 

b) DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (MIMO UVEDENÝCH V 2a) 
 
Vysokoškolské pracoviště Institut celoživotního vzdělávání VŠSS nabízí, zajišťuje a organizuje 
ve spolupráci s vedoucími jednotlivých kateder programy celoživotního vzdělávání. 
Značná část těchto kurzů je určena úředníkům územně samosprávných celků. Jedná se o 
kurzy akreditované: 
 

► Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (celkem 5 kurzů),  
► Ministerstvem práce a sociálních věcí (celkem 4 kurzy),  
► Ministerstvem vnitra (celkem 27 kurzů).  

 
S podporou statutárního města Havířova dále VŠSS realizuje vzdělávání v rámci Akademie 
třetího věku. Studium v rámci Akademie třetího věku je dvouleté a zahrnuje výuku cizího 
jazyka, obsluhy osobního počítače a internetu, studium vybraných otázek z oblasti 
sociologie, péče o zdraví, práva, ekonomie, historie, geografie a další. 
 
Další nabízenou oblastí vzdělávání na VŠSS je profesní manažerské studium, které sice není 
studiem podle zákona o vysokých školách, ale je akreditováno mezinárodně působící 
akreditační, výzkumnou a vzdělávací institucí European Association Comenius (EACO) 
působící ve Vídni, která klade na poskytovatele studia vysoké nároky nejen, pokud jde o 
kvalitu studia, ale zejména pokud jde o personální zabezpečení výuky a kvalitu studijních 
materiálů využívaných v blended-learningové formě studia. VŠSS splnila náročné podmínky 
všech 18 kritérií nutných pro získání akreditace, včetně pětidenní kontrolní činnosti ve 
výukových prostorách VŠSS. 
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TABULKA 5: PROFESNÍ MANAŽERSKÁ STUDIA 

Vzdělávací program Studijní obor Získaný titul 
Bachelor of Business 
Administration 

Podnikání a daně BBA 

Master of Business 
Administration 

Podnikání a daně v globálním 
prostředí 

MBA 

Doctor of Business 
Administration 

Management v globálním 
prostředí 

DBA 

Master of Public Administration Management ve veřejné sféře MPA 
Master of Public Administration Management ve školství MPA 
Master of Laws Sociální právo LL.M. 
Master of Laws Školské právo LL.M. 

 
  



14  

3. STUDENTI 
 

a) OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI, NAPŘÍKLAD 
S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU VYROVNÁVÁNÍ NÍZKÝCH 
KOMPETENCÍ NA VSTUPU, ADEKVÁTNÍ INFORMOVANOSTI O NÁPLNI 
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, JEJICH SOULADU S POŽADAVKY 
STUDENTŮ, APOD. 

 
VŠSS v souladu s vnitřními Standardy a postupy pro zajištění a vnitřní hodnocení kvality 
vzdělávající, tvůrčí a s nimi souvisejících činností provádí analýzu studijní úspěšnosti, a to 
zejména v souladu se Článkem 4 – Vnitřní hodnocení vzdělávací činnosti. V součinnosti 
s Institutem vzdělávání SOKRATES, s.r.o., který poskytuje přípravné vzdělávací kurzy pro 
vstup na vysoké školy, pak eliminuje nízké vstupní kompetence studentů.  
 
Díky individuálnímu přístupu ke studentům jsou také distribuovány důležité informace, které 
studentům usnadňují orientaci ve studijních povinnostech.  
 

b) OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA 
 
VŠSS, zejména díky nastavenému systému stipendií, který je vázán na nadstandardní studijní 
výsledky, motivuje studenty k plnění studijních povinností v řádných termínech. 
 

c) CHARAKTERISTIKA VLASTNÍCH/SPECIFICKÝCH STIPENDIJNÍCH 
PROGRAMŮ  

 
Kromě standardních typů stipendií poskytuje VŠSS v souladu se Stipendijním řádem 
stipendium za vynikající studijní výsledky ve třech stupních: 

a)  pro vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů roven 
1,00, 

b)  pro vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů v rozmezí 
od 1,01 do 1,30, 

c)  pro vážený studijní průměr studenta ze všech zapsaných předmětů v rozmezí 
od 1,31 do 1,50. 

 
Dále je pak poskytováno motivační stipendium na podporu zahraničních mobilit: 

a)  studentovi vysoké školy k částečnému nebo úplnému pokrytí nákladů 
spojených se studiem na zahraniční vysoké škole, 

b)  studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému nebo úplnému pokrytí 
nákladů spojených se studiem na vysoké škole. 

 

d) PORADENSKÉ SLUŽBY STUDENTŮM A JEJICH ROZSAH 
 
Škola poskytuje studijní poradenství průběžně prostřednictvím konzultačních hodin na 
jednotlivých katedrách a studijním oddělení.  
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e) PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A JEJICH 
IDENTIFIKACE  

 
Péče o studenty se specifickými potřebami je jedním z prioritních strategických cílů 
stanovených pro roky 2017-2020, a to jmenovitě prioritní oblast ATRAKTIVITA A DOSTUPNOST, 
kde jedněmi z mnoha opatření jsou například: 

► pravidelné vyhodnocování přístupu definovaných znevýhodněných skupin 
studentů ke vzdělání, 

► poskytování kvalitního poradenství studentům a uchazečům o studium v 
otázkách studia, profesního uplatnění, osobní situace, sociálního zázemí. 

 
Nastavení podmínek studia se studenty majícími specifické potřeby vzdělávání vyplývající 
ze specifické sociální situace, případně plynoucí ze zdravotního stavu, je řešeno 
individuálně ještě před započetím studia, poté aktuálně dle potřeb plynoucích 
z aktuálního stavu.  
 
Prostory VŠSS v Havířově jsou kompletně bezbariérové a škola pružně reaguje na specifické 
požadavky studentů dle jejich aktuálních individuálních potřeb.  
 

f) PODPORA A PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI STUDENTY A 
ZÁJEMCI O STUDIUM 

 
VŠSS zřídila v rámci oboru Veřejná ekonomika a správa studijní skupinu „elitní studium 
v Ostravě“, která je určena zejména mimořádně nadaným studentům, tedy těm, jejichž 
rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností a kteří mají v řadě případů 
specifické vzdělávací potřeby, a studentům projevujícím hluboký zájem o studovanou 
problematiku. 
 
VŠSS dále pro mimořádně nadané studenty zřídila zvláštní vysokoškolské pracoviště 
CEMNAS, které kromě jiného provádí i diagnostiku mimořádného nadání a vzdělávacích 
potřeb studentů a navrhuje podpůrná, vyrovnávací a další opatření pro studenty se 
zjištěným mimořádným nadáním nebo speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Předpoklad vysoké kvality výuky umožňující individuální přístup ke studentům a zohlednění 
jejich vzdělávacích potřeb je naplněn prostřednictvím práce s menším kolektivem a 
využitím nejmodernějších výukových metod. Uvedené zároveň umožňuje bližší kontakt 
studentů s pedagogy a jejich zapojení do sofistikovanějších debat nad vyučovanými 
tématy. Povinné předměty studijního programu na sebe postupně logicky navazují. V 
prvním ročníku jsou přednášeny předměty, které tvoří základ pro další studium. V dalších 
ročnících se postupně zvyšuje odbornost a nároky kladené na studenty a zužuje se 
zaměření jednotlivých odborných předmětů. Povinně volitelné předměty jsou pak 
koncipovány tak, aby rozšiřovaly znalosti povinných předmětů v oblastech, o něž jeví 
studenti větší zájem. 
 
Vedoucí centra CEMNAS Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. pak pořádá workshopy pro 
pedagogické pracovníky, kde je informuje a předává zkušenosti s prací s mimořádně 
nadanými studenty. 
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g) CHARAKTERISTIKA PODPORY STUDENTŮ SE SOCIOEKONOMICKÝM 
ZNEVÝHODĚNÍM 

 
Kromě opatření uvedených v bodu e) je studentům se socioekonomickým znevýhodněním 
přiznáváno sociální stipendium v souladu se Stipendijním řádem školy. 
 

h) PODPORA RODIČŮ MEZI STUDENTY 
 
Ve výjimečných případech a v souladu se Studijním řádem je na VŠSS umožněno studovat 
dle individuálního studijního plánu, případně je možno umístit děti do soukromé školky ve 
skupině PRIGO. 
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4. ABSOLVENTI  
 

a) SPOLUPRÁCE A KONTAKT S ABSOLVENTY 
 
Výhledově je v plánu pořádat každoroční setkávání abiturientů na půdě VŠSS. 
 

b) ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ  
 
Po ukončení studia na VŠSS je uplatnění absolventů monitorováno pomocí anonymních 
dotazníkových šetření. Z uvedených šetření dlouhodobě vyplývá velmi vysoké procento 
uplatnění našich absolventů a rostoucí spokojenost zejména s praktickou přípravou pro 
výkon povolání. 
 

c) SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI STUDENTŮ 
 
Nedílnou součástí studií na VŠSS je i praxe vykonávaná v rámci studijních programů. VŠSS 
aktivně komunikuje se smluvními subjekty zaštiťujícími praxi tak, aby praxe byla relevantní, 
hodnotná a přínosná s tím, že poté může být navázána i spolupráce se studenty po 
absolvování studií.  
 
Další oblastí spolupráce s budoucími zaměstnavateli je i smluvní výzkum (výzkum 
financovaný ze zdrojů soukromé sféry), a to jmenovitě smluvní výzkum uzavřený se 
společností HEDVIGA GROUP, a.s., jehož podmínky byly vyjednávány v průběhu roku 2017 
a k jehož realizaci dojde v roce 2018. Předpokládá se intenzivní zapojení studentů do všech 
fází projektu, od sběru dat, přes následné zpracování, vyhodnocení a prezentaci výsledků 
smluvní společnosti. 
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5. ZÁJEM O STUDIUM 
 

a) CHARAKTER PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
Podmínkami k přijetí ke studiu na VŠSS je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je 
možné doložit až při zápisu studia), řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online 
přihlášky a v neposlední řadě pak také úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 
 
Přijímací řízení je zajišťováno vlastními zdroji, zaštiťováno je prorektorkou pro studium a 
organizováno poté pracovníky rektorátu. Všechny přihlášky jsou podány pomocí on-line 
formuláře.  
 
Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze 
absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 4), přičemž je nutné, aby uchazeč 
splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky 
podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek. 
 
Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ: 
 

1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů, 
2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru, 
3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních 

předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok, 
4. absolvování Testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení na některou z 

fakult Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Rektorka VŠSS může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň 
jednoho z níže uvedených kritérií: 

► kritérium prospěchu, 
► kritérium kvalifikované kompetentnosti. 

 

b) SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI V OBLASTI PROPAGACE 
 
VŠSS je členem PRIGO Group, silné skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání 
(školy mateřské, základní, střední, gymnázia a vyšší odborná škola), která chce vychovávat 
špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými 
kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také 
předávat své znalosti a zkušenosti jiným. 
 
Členství v této skupině škol umožňuje aktivní a oboustrannou spolupráci a propagaci VŠSS 
již od nižších vzdělávacích stupňů. 
 
Propagace VŠSS probíhá samozřejmě i mimo skupinu PRIGO, a to na středních školách a 
gymnáziích v Moravskoslezském regionu. VŠSS se také pravidelně účastní veletrhu středních 
a vysokých škol (veletrh Středoškolák, Vysokoškolák), přičemž během konání 1.-2.12.2017 
byla VŠSS jedinou institucí nabízející obory uvedené v části 2a).  
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6. ZAMĚSTNANCI  
 

a) KARIÉRNÍ ŘÁD AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A MOTIVAČNÍ 
NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

 
Akademičtí pracovníci VŠSS každoročně vypracovávají Plán rozvoje pracovníka, jehož 
součástí je plán osobního, profesního a vědeckého rozvoje. Plán rozvoje zaměstnanců v 
manažerských pozicích navíc obsahuje manažerské úkoly na daný akademický rok. 
Hodnocení tohoto Plánu poté probíhá formou rozhovoru mezi rektorkou a příslušným 
zaměstnancem. Toto hodnocení je pak úzce propojeno s odměňováním zaměstnanců. 
 
S kariérním růstem a hodnocením zaměstnanců dále souvisí i motivační program, který je 
zpracován do samostatné směrnice, a to Vyhlášky rektora č. 6/2017 o pravidlech pro 
poskytování podpory personálního rozvoje akademických pracovníků. V ní jsou jasně 
definovány principy motivace zaměstnanců jak vědecko-pedagogické, tak finančně-
ekonomické. Je zde stanovena řada odměn, např.: 

► na podporu vědecko-výzkumné činnosti, 
► za publikační aktivity spojené zejména s jejich umístěním v některém z validních 

periodik,  
► za získání titulu docenta nebo profesora. 

 

b) ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 
VŠSS v sounáležitosti s pracovištěm CEMNAS pořádá pro své pedagogy workshopy 
zaměřené na moderní metody ve výuce zaměřené na práci s mimořádně nadanými 
studenty. 
 

c) HARMONIZACE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA 
 
VŠSS vychází vstříc zaměstnancům po návratu z rodičovské (mateřské) dovolené a nabízí 
možnost kratší pracovní doby. Další možností je pružná pracovní doba (kde to charakter 
práce umožňuje). V době letních prázdnin mohou zaměstnanci umístit své děti do firemní 
školky PRIGO. 
 

d) PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO 
OBTĚŽOVÁNÍ  

 
Tuto oblast v současné době nemá VŠSS zcela jasně ošetřenou, avšak v případě potřeby 
jsou možné konzultace s rektorkou.  
 
Dále se výhledově uvažuje o zřízení „Schránky důvěry“, do které by mohli zaměstnanci 
anonymně psát podněty k řešení. Pokud by na základě podnětu zaměstnance vyplynula 
potřeba řešit oblast sexuálního a genderově podmíněného obtěžování, je rektorka 
připravena okamžitě reagovat.  
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7. INTERNACIONALIZACE 
 

a) STUDENTI A ZAHRANIČNÍ MOBILITNÍ PROGRAMY 
 
Oblast internacionalizace a zahraničních mobilit byla v hodnoceném období ve stádiu 
přípravy, a to v oblastech: 
 

► studium v anglickém jazyce – příprava akreditace obou studijních programů, 
► krátkodobé a dlouhodobé studijní pobyty (Erasmus+, bilaterální spolupráce, letní 

školy, semestrální výměnné pobyty atd.) – příprava žádosti o charter, 
► pracovní stáže – příprava spolupráce. 

 
VŠSS v uplynulém roce aktivně vyhledávala nové partnerské instituce z řad VŠ pro rozšíření 
seznamu partnerských mobilit, jmenovitě v uvedených lokalitách: 
 

► Polsko – Opole,  
► Slovensko – Trnava,  
► USA – Nebraska – Lincoln,  
► Čína – Nantong. 

 

b) INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE 
 
VŠSS zahájila v hodnoceném období aktivní komunikaci s univerzitami (vedeno v bodě 7a), 
s cílem připravit platformu pro aktivní zapojení jak studentů, tak i akademických pracovníků 
do projektů mezinárodního výzkumu a vývoje. 
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8. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ 
TVŮRČÍ ČINNOST  
(ve smyslu § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 

 
Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb 
mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací (dle § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle nařízení 
vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství: 
 

a) PROPOJENÍ TVŮRČÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
 
VŠSS má dlouholetou tradici v podpoře a zapojování svých akademických pracovníků do 
grantů a projektů, ať už z pohledu řešitelů či hodnotitelů, s cílem rozvíjet kompetence, které 
napomáhají zefektivnit výuku transferem znalostí z vlastní výzkumné činnosti. 
 
Vzhledem k reorganizaci vysoké školy a obměně pracovníků, došlo k transformaci 
některých projektů. Akademičtí pracovníci vysoké školy byly výzkumně aktivní, ale 
dokončovali projekty dedikované na své předchozí instituce. Detail projektů viz TABULKA 6. 
 
TABULKA 6: GRANTY A PROGRAMY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠSS DEDIKOVANÉ NA 

PŘEDCHOZÍ PRACOVIŠTĚ 

Odpovědný řešitel/člen 
týmu 

Název grantu / projektu Zdroj Období 

doc. Mgr. Ing. Zuzana 
Machová, Ph.D. 

Dopady změn v daňové legislativě na 
efektivnost a spravedlnost v České 
republice 

GAČR 2017-2019 

doc. Ing. Jan Nevima, 
Ph.D. 

Komunitní výzkum města Karviné 
(MMK/SML/525/2017) 

SM 
Karviná 

2017-2018 

doc. Ing. Jan Nevima, 
Ph.D. 

Brownfieldy v urbánním a rurálním 
prostoru: geografické, ekonomické, 
historické, právní souvislosti a jejich 
význam pro regionální rozvoj (BURAN) 
(SGS/21/2016) 

SLU 2016-2018 

prof. PhDr. Michal Oláh, 
Ph.D. 

Koncepcie pomoci ľuďom bez domova Bratislava 2016-2017 

doc. Ing. Jan Nevima, 
Ph.D. 

Vliv vybraných makroekonomických a 
mikroekonomických determinantů na 
konkurenceschopnost regionů a firem v 
zemích Visegrádské skupiny plus 
(SGS/13/2015) 

SLU 2015-2017 

JUDr. Pavel Petr, Ph.D., 
LL.M. 

Dělené vlastnictví a jeho středoevropské 
konotace a perspektivy (15-08294S) 

GAČR 2015-2017 

prof. PhDr. Michal Oláh, 
Ph.D. 

Prepojenie potenciálu integrovaného 
záchranného systému s autonómnymi 
prvkami krízovej intervencie na Slovensku 

KEGA  

 
VŠSS nově započala s řešením projektu Rakousko-české výzkumné asociace, který se 
dotýká ekonomicko-sociálních otázek a je plně dedikován na VŠSS. Zároveň bylo v rámci 
něj publikováno několik výstupů, včetně výstupů evidovaných v databázi Scopus a WoS. 
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Vysoká škola také pokračovala v mezinárodním projektu zahrnujícím experty zemí OECD, 
který se týká daňové zátěže a jehož výsledkem je každoroční konstrukce alternativního 
indexu daňového zatížení. Tento index je využívaném ve většině zemí OECD (blíže viz 
http://www.eaco.eu/about-eaco/research/).  
 
VŠSS se v roce 2017 spolupodílela na přípravě projektu OPVVV, který se týkal reformy 
terciárního vzdělávání v oblasti VOV. Tento projekt byl vyhodnocen jako nejúspěšnější ze 
všech podaných návrhů, a bude řešen spolu s dalšími partnery, v následujících třech 
letech.  
 
Zaměstnanci vysoké školy dále připravili k podání 5 projektů GAČR, 2 projekty TAČR a dva 
projekty mezinárodní spolupráce Interreg Europe.  
 
TABULKA 7: GRANTY A PROGRAMY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠSS PŘIPRAVOVANÉ 

V ROCE 2017 

Odpovědný řešitel/člen 
týmu 

Název grantu / projektu Zdroj Období 

prof. JUDr. Ing. Igor 
Kotlán, Ph.D. et Ph.D. 

Efficiency vs. Ethical Management in 
Social Services 

EACO 2016-2018 

doc. Mgr. Ing. Zuzana 
Machová, Ph.D., 
prof. JUDr. Ing. Igor 
Kotlán, Ph.D. et Ph.D. 

World Tax Index: New Methodology for 
OECD Countries 

EACO 2017-2018 

Vyšší odborná škola a 
Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky 
PRIGO, s.r.o. / VŠSS 

Inovace VOV z odborné oblasti humanitní OPVVV 2018-2021 

 
Výzkum a transfer výsledků do vzdělávací činnosti je na VŠSS uskutečňován mimo jiné i díky 
Výzkumnému ústavu VŠEO, který je pobočkou VŠSS umístěnou v Ostravě.  
 
Členové výzkumného týmu VŠEO jsou pravidelnými řešiteli vědecko-výzkumných projektů 
financovaných z prostředků Grantové agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, Evropské unie, European Association Comenius a dalších.  
 
Kolektiv pracovníků VŠEO tvoří významné osobnosti akademického světa společně s 
předními odborníky z praxe. Toto spojení dává unikátní možnost propojení základního a 
aplikovaného výzkumu, jehož výsledky pak mohou pracovníci VŠSS prezentovat v 
poradenství a ve výuce. Studenti tak mají vždy aktuální znalosti vycházející ze současného 
stavu poznání a jeho aplikace v praxi, a to nejen v prostředí České republiky, ale zejména 
ze zahraničí.  
 
V hodnoceném období se také rozvíjela publikační aktivita nakladatelství VŠSS, které 
standardně vydává odborné publikace z oblasti hospodářské politiky, veřejné ekonomiky 
a správy, managementu v sociální sféře, sociální práce a dalších příbuzných oborů. V roce 
2017 byly vydány níže uvedené publikace: 
 

VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M. Actual Problems of Social Care in the Czech Republic. In: 
Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference 
Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, pp. 301-310. 
ISBN 978-80-87291-20-7. 
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KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I., NĚMEC, D., NAVRÁTIL, B., MACHOVÁ, Z., KOTLÁNOVÁ, E. 
Hospodářská a sociální politika. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, ISBN 978-
80-86572-83-3. 

ONDRÚŠOVÁ, Z., OLÁH, M., VAVREČKOVÁ, V. Rozvojové trendy sociálnej práce. 
Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, ISBN 978-80-87291-22-1. 

KLIKOVÁ, Ch., KOTLÁN, I., MACHOVÁ, Z. The Role of Social Policy within Economic 
Policy: Theoretical Categorization. In: Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of 
the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Havířov: Vysoká 
škola sociálně správní, 2017, pp. 143-151. ISBN 978-80-87291-20-7. 

Akademičtí pracovníci samozřejmě publikovali i mimo nakladatelství VŠSS, níže jsou 
uvedené publikace včetně časopisů z databáze Scopus: 
 

MACKOVÁ, M., KOTLÁN, I. Deactivation of a Pacemaker: Ethical Approach or 
Managerial Failure? DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, Vol. 8, 
No. 4, pp. 229-235. ISSN 1804-6746. 

MACKOVÁ, M. Institut dříve vyslovených přání z pohledu sociálního pracovníka.  In 
Grendová, K. (ed) Etické problémy súčasnosti. Trnava, Trnavská univerzita, 2017. s. 99-
103. ISBN 978-80-568-0024-9. 

KOTLÁN, I., NĚMEC, D., MACHOVÁ, Z. Legal Uncertainty in Taxation and Social Security 
Constributions and Its Impact on Labour Supply. Ostrava, European Association 
Comenius, 2017, ISBN 978-80-905405-3-8. 

MACKOVÁ, M. Profesní identita hospicových sociálních pracovníků. In Halaksa, M. a P. 
Máťoš (eds.) Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno, Tribun, 2017, s. 
292-309. ISBN 978-80-1170-6. 

KHALED, I., HAJJ, P. A., KRCMERY, V., KALÁTOVÁ, D., GALLOVÁ, A., BAK, T., SCHUMANN, 
I., DUDOVÁ, Z., ZOLLER, K., REITH, B., OBTULOVIČ, M., OLAH, M., HRINDOVA, T., 
BELOVICOVA, M. Spectrum of Infections in Physiotherapy and Rehabilitation Ward for 
War Victims and Veterans from Iraq and Syria (short note). Clinical Social Work and 
Health Intervention, 2017, Vol. 8, No. 2, pp. 26-27. ISSN 2076-9741. 

VAVREČKOVÁ, V., TICHÁ, M., ONDRÚŠOVÁ, Z. Substitute Child Care as a Current 
Problem of Social Care in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social 
Issues Review, 2017, Vol. 8, No. 4, ISSN 1804-6746. 

MACEK, R. Why Should Labour Taxation Be Reduced? Ostrava, European Association 
Comenius, 2017, ISBN 978-80-905405-3-8. 

K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti dochází také prostřednictvím odborných 
konferencí a seminářů. VŠSS pořádá každoročně Mezinárodní vědeckou konferenci 
HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, která navazuje na dlouhou tradici konferencí 
pořádaných v Moravskoslezském kraji vztahujících se k tématům Hospodářská politika a 
tranzitivní ekonomiky, Hospodářská politika a nové členské země EU nebo Hospodářská 
politika v členských zemích EU. 
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b) ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE 

Studenti v bakalářských programech jsou do tvůrčí činnosti na VŠSS zapojeni zejména:  

► jako pomocné vědecké síly na jednotlivých katedrách, 
► propojením témat závěrečných prací s výzkumnými projekty, řešenými na 

katedrách, 
► zapojením studentů do výzkumných projektů specifického vysokoškolského 

výzkumu, jmenovitě smluvního výzkumu uzavřeného se společností HEDVIGA 
GROUP, a.s., jehož podmínky byly vyjednávány v průběhu roku 2017 a k jehož 
realizaci dojde v roce 2018.  

 

c) ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
ZÍSKANÉ V ROCE 2017  

 
Jak bylo uvedeno již v bodu 8a), vzhledem k reorganizaci VŠSS a změnám ve složení 
akademických a vědeckých pracovníků školy docházelo v průběhu roku 2017 k 
dokončování projektů dedikovaných na předchozí instituce. Pod záštitou VŠSS probíhaly 
přípravné práce na nových projektech, přičemž k čerpání účelové finanční podpory 
výzkumu, vývoje a inovací bude docházet v průběhu roku 2018 a letech dalších. 
 

d) PODPORA PRACOVNÍKŮ NA TZV. POST-DOKTORANDSKÝCH 
POZICÍCH  

 
V hodnoceném roce nepůsobili na VŠSS pracovníci v tzv. post-doktorských pozicích. 
 

e) ZAPOJENÍ APLIKAČNÍ SFÉRY1 DO TVORBY A USKUTEČŇOVÁNÍ 
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
 

Aktuální zapojení aplikační sféry probíhá pomocí smluvního výzkumu a tato oblast 
propojení mezi VŠSS a aplikační sférou se bude nadále rozvíjet. 
 

f) HORIZONTÁLNÍ (TJ. MEZISEKTOROVÁ) MOBILITA STUDENTŮ A 
AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ SMĚŘUJÍCÍ 
K ROZVOJI KOMPETENCÍ PRO INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 

 
VŠSS vychovává úředníky ve veřejné správě a pro veřejnou správu, takže oblast inovačního 
podnikání není relevantní. 
  

                                                      
1 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností 
není výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací. 
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ 
REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ 

 
V hodnoceném roce byly schváleny nové Standardy a postupy pro zajištění a vnitřní 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. 
 
Dále byl schválen Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy sociálně správní, 
přičemž jednou z povinností Rady je i vypracování zprávy o vnitřním hodnocení včetně 
jejích dodatků. 
 
Pro zajištění kvality VŠSS využívá systému Theses.cz pro odhalování plagiátů mezi 
závěrečnými pracemi, který provozuje Masarykova univerzita v Brně a který slouží vysokým 
školám v ČR jako národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací. 
 
Z metodického hlediska v otázkách vnějšího hodnocení v této oblasti spolupracuje VŠSS 
průběžně s Centrem pro studium vysokého školství, MŠMT, Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy, Akreditační komisí ČR a Domem zahraniční spolupráce. 
 
  



26  

10. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ 
ŠKOLY 

 
Dále je uvedeno postavení a významné úspěchy VŠSS v roce 2017 v následujících 
oblastech: 
 

a) MEZINÁRODNÍ A VÝZNAMNÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A 
TVŮRČÍ ČINNOST, INTEGRACE VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY DO 
MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ A ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO PROFESNÍCH 
ČI UMĚLECKÝCH SÍTÍ 

 
VŠSS je vedena jako člen České společnosti ekonomické. 
 
V roce 2017 byla podána žádost o členství v: 
 

► Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, 
► Evropském výzkumném institutu sociální práce (ERIS), 
► České konferenci rektorů. 

 
Akademičtí pracovníci VŠSS jsou členy oborových a profesních organizací, viz. TABULKA 7. 
 
TABULKA 8: DETAIL ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBOROVÝCH A 

PROFESNÍCH ORGANIZACÍ  

Akademický pracovník Členství v organizaci 
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, 
Ph.D. 

Česká společnost ekonomická 

 Národní akreditační ústav – hodnotitelka 
 Advokátní komora ČR 
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et 
Ph.D. 

předseda panelu Právní vědy a politologie   

 místopředseda oborové komise Společenské vědy 
Grantové agentury ČR 

 Akreditační komise pro VOV 
 European Economic Association, 
 American Economic Association 
 Society of European Contract Law 
 Česká společnost ekonomická 
 Advokátní komora ČR 
 Mensa ČR 
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Society of European Contract Law 
 Národní akreditační ústav – hodnotitel 
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce 
 Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku  
 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť 
 Supervizov vedený v seznamu supervizorů Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 Mediátor vedeny v seznamu supervizorů Ministerstva 

spravodlivosti SR 
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doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Česká společnost paliativní medicíny 
 Zkušební komise pro aprobační zkoušky zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří získali 
způsobilost v oblasti poskytování zdravotní péče v 
cizině mimo členské státy Evropské unie 

 The Social Work Hospice and Palliative Care Network 
(USA) 

 Bereavement Taskforce of the European Association of 
Palliative Care 

 Social work Taskforce of the European Association of 
Palliative Care 

Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D. Rakouská dyslektická asociace Erster Österreichischer 
Dachverband Legasthenie, Klagenfurt 

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Česká společnost ekonomická 
PhDr. Viera Vavrečková, Ph.D. MsÚ Jablunkov - OSPOD 

 
Dále jsou akademičtí pracovníci členy redakčních či edičních rad, redaktoři a šéfredaktoři 
níže uvedených časopisů: 

► Politická ekonomie, 
► Kontakt, 
► Národohospodářský obzor, 
► Acta academica karviniensia, 
► Review of Economic Perspectives, 
► Scientific Paper of the University of Pardubice, 
► Prognostická práce PgÚ SAV, 
► Ekonomické listy CES VŠEM, 
► Clinical Social Work and Health Intervention (Rakouský časopis), 
► Sociálno-zdravotnícke spektrum (Slovenský e-časopis), 
► Sociálně zdravotnický horizont. 

 
Neméně důležitá je i pravidelná účast akademiků na národních a mezinárodních 
konferencích, seminářích a workshopech, ať už z pohledu aktivních přispěvovatelů, tak i 
jako členů organizačních či vědeckých výborů: 
 

► účast na International Scientific Conference, Economic Policy In Global Enviroment 
Ostravice, 

► přednáška pro Českou demografickou společnost (paliativní péče), 
► přednáška pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha, 
► vyzvaná přednáška na Mendelově univerzitě Brno „Fiskální federalismus, fiskální 

decentralizace, 
► účast na Ostravských gerontologických dnech, 
► příspěvek na Jarní škole sociální práce. 

 
Akademičtí pracovníci spolupracují jako externí pedagogičtí či vědečtí pracovníci, 
členové vědeckých rad, členové komisí státních závěrečných zkoušek na jiných VŠ, VOŠ: 

► Masarykova univerzita v Brně, 
► Mendelova univerzita v Brně,  
► Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze, 
► Vyšší odborná škola v Ostravě, 
► Ekonomická univerzita v Bratislavě, 
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► Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 
► Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
► Catholic University in Ruzomberok, 
► Univerzita Cyrila a Metoda v Trnavě, 
► Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warsaw Management University. 

 
Kromě výše uvedeného akademičtí pracovníci zpracovávají posudky např. VEGA projektů 
pro SAV, v roce 2017 jmenovitě: 

► Projekt: Institutional Framework of Slovakiaʹs Economic Development in the New 
Phase of Globalization, 

► The Impact of Ewpected Technological Change on the Labour Market: Threats and 
Opportunities. 

 
VŠSS se významně zapojila do regionálního dění, a to díky smluvnímu výzkumu se 
společností HEDVIGA GROUP, a.s. 
 

b) NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ VYSOKÉ ŠKOLY 
 
V hodnoceném období nebylo VŠSS uděleno významné ocenění, ale je nezbytné 
vyzdvihnout ocenění, které získal prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D., od Slovenské komory 
sociálních pracovníků a asistentů sociální práce SOPRA 2017, jako pracovník roku 2017. 
 

c) MEZINÁRODNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY NEBO JEJÍ SOUČÁSTI 
VČETNĚ ZAHRANIČNÍCH AKREDITACÍ 

 
V roce 2017 podala VŠSS žádost o členství v AACSB International – The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) k další akreditaci MBA vzdělávacího 
programu. 
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11. TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY 
 

a) PŮSOBENÍ V OBLASTI PŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE  
 
VŠSS přenáší výzkumné a pedagogické poznatky do praxe v rámci aktivit popsaných ve 
výše uvedených částech hodnotící zprávy (vědecko-výzkumné aktivity, mezinárodní 
spolupráce ad.). Avšak do speciálních formátů spolupráce, jako jsou spin-off projekty, 
inkubátory atd. se VŠSS vzhledem ke svému zaměření nezapojovala. 
 

b) PŮSOBENÍ V REGIONU 
 
Již 10 let VŠSS působí v Moravskoslezském kraji a ovlivňuje dění v regionu, a to zejména 
v oblasti svých kmenových vzdělávacích programů, dále pak v oblasti vzdělávání úředníků 
města díky studijním programům akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra.  
 
Dále VŠSS realizuje s podporou statutárního města Havířova vzdělávání v rámci Akademie 
třetího věku.  
 
Nově se bude VŠSS podílet i na specifickém vysokoškolském výzkumu, jehož podmínky byly 
v průběhu roku 2017 vyjednány se společností HEDVIGA GROUP, a.s. 
 
VŠSS se zapojuje nejen do vzdělávání v regionu, ale také do společenského života. 
Příkladem jsou oslavy vstupu VŠSS do druhého desetiletí svého působení v regionu za 
přítomnosti primátorky města, dalších zástupců města, partnerů školy a jejích přátel.  
 
VŠSS také aktivně působí v charitativní a dobrovolnické rovině. Příkladem je tradiční akce 
Vánoční rozlévání polévky potřebným v Havířově, která se uskutečnila dne 3.12.2017 za 
účasti primátorky města Havířova a ředitele havířovské Armády spásy. 
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ČÁST C: TABULKOVÁ PŘÍLOHA 
 
Tabulková příloha je k dispozici na vyžádání ve formě excelu. 


