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V uvedeném roce studia na Fakultě společenských studií (dále jen FSS) Vysoké školy Huma-

nitas (dále jen VŠH) pokračoval úspěšný rozvoj fakulty polské vysoké školy, působící na území 

ČR. Došlo k žádoucí další stabilizaci a nutnému rozšíření akademického sboru fakulty s ohle-

dem na nabídku studijních programů. Je nutno zdůraznit, že významnou součástí rozvoje fa-

kulty je stále se zlepšující spolupráce mateřského polského a českého pracoviště. Velmi vý-

znamnou, a dá se říci, že zcela zásadní podmínkou úspěšného rozvoje je i spolupráce fakulty se 

Střední školou Kostka. 

Akademický rok byl zahájen slavnostní imatrikulací, uspořádanou na Vsetínském zámku za již 

tradičně velkého zájmu státní a veřejné správy i občanů Vsetína. Tento ceremoniál se tak stal 

významnou kulturní událostí města a znovu potvrdil veřejný zájem o fungování této fakulty ze 

strany města a kraje.  

Vzhledem k přetrvávající ekonomické situaci byli stejně jako v předešlých letech přijímání stu-

dující pouze do kombinované formy studia. Tato situace se bude opakovat do doby, než se 

podaří zajistit podmínky pro realizaci denního studia.  

I v uplynulém roce existence fakulty byla výuka zabezpečována převáženě externími pedagogy, 

s nimiž je již tradičně velmi dobrá spolupráce. Vyplývá ze skutečnosti, že se snažíme naplňovat 

myšlenku „péče o studenty“. To znamená, že kontakt s nimi není dán pouze na úrovni před-

náška (seminář) a zkouška (zápočet), ale má setrvalý, kontinuální charakter - seznámení se zá-

měry, cíli, obsahem, požadavky, prezentacemi, možnostmi stálého kontaktu s pedagogy atd., 

což udržuje studenty ve stálé činnosti a hlavně v kontaktu s pedagogem. Aby byla zabezpečena 

žádoucí kvalita výuky, naplňujeme přijatý záměr, že jsou uzavírány dohody především se zku-

šenými profesory, docenty a odbornými asistenty s vědeckou hodností. Tato personální politika 

se zatím osvědčuje i díky vstřícné atmosféře, která na fakultě panuje. Spolupráce s ostatními 

akademickými pracovníky (asistenti a lektoři) je zaměřena do oblasti IT disciplín a lektorské 

výuky cizích jazyků, resp. do předmětů praktického charakteru. Výsledkem těchto snah je sku-

tečnost, že kvalifikační struktura akademického sboru je ve srovnání s ostatními vysokými ško-

lami na velmi vysoké úrovni. I když je studium organizováno pouze v kombinované formě, to 

znamená, že jde pouze o víkendové konzultace v průběhu semestru, pokračoval díky zavede-

nému systému kontinuální kontakt pedagogů se studujícími, což přineslo velmi dobré výsledky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se studium ustálilo v realizaci studijních programů „Předškolní 

pedagogika“ a „Psychologie“, se počet zájemců o studium stabilizoval. 

Za nedostatek začínající fakulty je třeba považovat fakt, že vzhledem k výraznému převisu ex-

terních pracovníků nad kmenovými je zřejmá nedostatečná vědecká produkce vázaná s fakultou 

(dotyční externí pracovníci vykazují svoji vědeckou činnost na mateřských pracovištích). Malý 

počet kmenových pracovníků fakulty je plně vytížen problémy koncepčního, organizačního 

a pedagogické charakteru - ani v uplynulém roce tedy nebyl dostatečný prostor pro vědecko-

výzkumnou činnost. I když jsme v uplynulém studijním roce počítali se změnou, která by byla 

umožněna nárůstem kmenových pracovníků (na částečný úvazek), zatím k tomu z ekonomic-

kých důvodů nedošlo.  

Rozvoj fakulty je pochopitelně podmíněn i rozšiřováním nabídky studijních programů. K již 

existujícím programům se úspěšně daří zkvalitňovat studium tříletého bakalářského studijního 



programu „Psychologie“, který se jak po materiálně technické stránce, tak po personální stránce 

rozvíjí na velmi vysoké úrovni. 

Od předešlého akademického roku navíc přibyly v rámci akreditovaného bakalářského studij-

ního programu „Pedagogika“ tříleté bakalářské studijní obory „Andragogika“ a „Informatika 

v pedagogice“. I když je o tyto studijní programy mezi pedagogy značný zájem, bohužel se to 

neodráží v zájmu o jejich studium. 

Důležitou součástí činnosti fakulty je styk s veřejností a její informovanost o možnostech stu-

dia. Děje se tak především prostřednictvím webových stránek fakulty, pořádáním různých se-

tkání, prezentováním fakulty v celostátních materiálech, pravidelně pořádanými akcemi typu 

„otevřených dveří“ apod. Z výpovědí studujících však vyplývá, že pravděpodobně největší vliv 

na informovanost uchazečů o fakultě mají zkušenosti studujících prezentované na sociálních 

sítích.  
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1 Základní údaje o poskytovateli 

a) Fakulta společenských studií Vsetín 
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d) Stručná charakteristika poslání, vizí a strategických cílů poskytovatele 

Fakulta společenských studií Vsetín je fakultou Vysoké školy Humanitas v Sosnowci, která patří 

mezi několik předních prestižních soukromých škol v Polsku. Působící zde od roku 1997. Má 

tedy za sebou úspěšnou více než dvacetiletou činnost, oceňovanou nejen různými hodnotícími 

rankingy, ale i prezentací významných osobností, které jsou jejími absolventy. K založení fa-

kulty ve Vsetíně došlo na základě snahy mateřského pracoviště rozšířit svoje aktivity do zahra-

ničí, v tomto smyslu je fakulta výsledkem společného projektu Vysoké školy Humanitas v Sos-

nowci a Střední školy Kostka ve Vsetíně.  

Na Fakultě společenských studií jsou vyučovány obory akreditované přímo pro fakultu ve Vse-

tíně, takže studenti studují zahraniční vysokou školu v českém jazyce a v českém prostředí. Na 

základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany českého MŠMT je zapsána v re-

gistru zahraničních evropských škol, které jsou oprávněny poskytovat v České republice vzdě-

lávání v akreditovaných studijních programech (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-

skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3). 

Stanovení studijních programů je výsledkem marketingového průzkumu provedeného ve spá-

dovém území sídla fakulty (příhraniční oblasti Moravy a Slovenska). 

 

2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost  

a) Studijní programy, doba studia, realizace studia: 

Zájemci o studium měli v nabídce možnosti tříletého bakalářského studia  

http://www.msmt.cz/vz


- ve studijní oblasti „Pedagogika“ v programu „Pedagogika“ obory „Pedagogika volnočaso-

vých aktivit“, „Transkulturní edukace“, „Sociální pedagogika“ 

- ve studijní oblasti „Psychologie“ programu „Psychologie“.  

Byl stanoven minimální počet 25 studentů pro otevření oboru. V té souvislosti bylo zahájeno 

studium v oboru Psychologie, kde bylo zájemců dostatek. 

V důsledku změn polského zákona o vysokých školách je studium předškolní pedagogiky 

možné nově realizovat pouze jako magisterské. Zatím o možnosti akreditace pouze jednáme, 

proto tento obor zatím není zájemcům o studium nabízen. 

Veškeré studium je realizováno v nově vybudovaných moderních budovách a zařízeních škol-

ského areálu, dislokovaného nedaleko centra města.  

Standardní doba bakalářského studia je tři roky. Nutný počet kreditů je 60 za akademický rok, 

tedy 180 za celou dobu studia. Výuka, realizovaná v češtině, probíhá v kombinované formě 

o sobotách (cca 10.00 – 18.00) a nedělích (cca 9.00 – 16.00).  

b) Další vzdělávací aktivity: 

Studentům byly nabízeny konzultace, zájemci mohli absolvovat také odborné praxe ve školách 

a zařízeních působících v areálu škol Kostka (mateřská škola, domov mládeže, ZUŠ, pracoviště 

školního psychologa apod.). 

3 Studenti 

a) Počty a základní charakteristiky studentů: 

Předškolní pedagogiku studuje 70 studentů, přibližně z poloviny se jedná již o učitelky mateř-

ských škol, které si chtějí zvýšit kvalifikaci. Psychologii studuje 142 studentů, jejich dosavadní 

pracovní geneze je různorodá, většina pracují ve školství, státní správě a v humanitně zamě-

řených institucích. 

b) Rovný přístup ke vzdělávání: 

K jakémukoliv druhu diskriminace nedochází, speciální potřeby jsou zajišťovány ad hoc.  

c) Poradenské služby: 

V době výuky jsou k dispozici studentům zpravidla tito pracovníci - vedoucí studijního oddě-

lení, děkan a jeden z proděkanů. Mimo to funguje neustálý informační servis zajišťovaný stu-

dijním oddělením a děkanátem prakticky ve všechny dny v týdnu včetně víkendu - osobně 

i prostřednictvím internetu. Díky těmto možnostem je četnost kontaktů velmi vysoká. 

4 Absolventi 

a) Zaměstnatelnost a zaměstnanost absolventů: 

Při úvahách o zavedení jakéhokoliv nového studijního oboru je vždycky brána v potaz za-

městnatelnost studentů především vzhledem ke specifikům daného regionu (odpovídající 

organizace, možní zaměstnavatelé). I kurikula byla vytvářena ve spolupráci s možnými od-

běrateli.  Uplatnitelnost absolventů je velmi vysoká, zaměstnatelnost stoprocentní.  

b) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli studentů: 



Kontakty jsou nepravidelné, dochází k nim pochopitelně před zahájením studia. Protože or-

ganizujeme pouze kombinované studium, jde především o studenty, kteří již v daných pro-

fesích pracují. Určitý počet se týká i těch, kteří si chtějí rozšířit svoje vzdělání. 

5 Zájem o studium 

a) Přijímací zkoušky: 

Přijímání ke studiu bakalářského studia probíhá bez přijímacích zkoušek, jen na základě poho-

voru. K očekávanému protřídění studentů dochází v prvních dvou semestrech. Ti, kteří nároky 

studia nezvládnou, odchází. 

b) Spolupráce se středními školami: 

K propagaci studia jsou využívány všechny dostupné prostředky. Lze říci, že v regionu existuje 

v podstatě permanentní kontakt mezi středními školami a fakultou. Týká se nejen informací 

o možnostech studia, ale i různých forem vzájemné spolupráce. K částečnému omezení těchto 

vztahů ovšem dochází tím, že realizujeme pouze kombinované studium.  

6  Zaměstnanci 

a) Menší část pedagogů pracujících na fakultě je zaměstnána na částečný úvazek, z větší části 

jde o externí pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce. Nevýhodou je, 

že většinou nejsou kmenovými zaměstnanci, nelze tedy od nich očekávat vědeckou a publi-

kační činnost pro fakultu (tu vykazují na mateřském pracovišti). Naopak výhodou je fakt, že na 

dohodu můžeme vybírat to nejlepší, co je k dispozici - pro výuku odborných předmětů jsou 

angažováni profesoři, docenti, ev. odborní asistenti, kteří jsou nositeli vědecké hodnosti. 

Ostatní zajišťují výuku IT, některých předmětů praktického charakteru a lektorskou výuku ja-

zyků. 

b) Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků: 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem to není nutné. 

7 Internacionalizace 

a) Účast studentů  na zahraničních mobilitních programech: 

Internacionalizace vyplývá ze základního faktu, že jde o působení české fakulty polské vysoké 

školy na českém území. Jde tedy o programovou česko-polskou spolupráci. 

b) Integrace zahraničních členů akademické obce: 

Jiné, než polské a slovenské členy akademické obce nemáme. 

8 Tvůrčí činnost 

Protože zaměstnáváme akademické pracovníky výše uvedeným způsobem (částečný úvazek, 

dohoda o provedení práce), nemůžeme od nich tvůrčí činnost vyžadovat. Skutečnost je obrá-

cená - zaměstnáváme akademické pracovníky podle kvality jejich tvůrčí činnosti na mateřském 

pracovišti. 

9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 



Vzhledem k postavení a poslání fakulty, zaměřeném především na studium, nejsou aktivity 

vědeckého charakteru rozvíjeny. Na těch se ale podílí na svých mateřských pracovištích 

všichni, kteří jsou do výuky angažováni. 

10 Národní a mezinárodní excelence 

Vzhledem k výše uvedenému nepřipadá v úvahu. 

11 Třetí role 

a) Přenos poznatků: nerealizováno 

b) Působení v regionu: 

Fakulta získala za dobu svého působení v regionu velmi dobrou pověst a je respektována jako 

významná instituce. Díky tomu je spolupráce s místními orgány na vysoké úrovni, této skuteč-

nosti odpovídající. Obřadů a ceremonií fakulty se účastní řada akademických pracovníků z ji-

ných vysokých škol, i reprezentace regionu (hejtman kraje, starosta města atd.). 

c) Nadregionální působení: 

Nadregionální dopad činnosti fakulty se projevuje především v tom, že i když má škola regio-

nální charakter, získala takovou pověst, že se ke studiu na ní hlásí studenti z různých oblastí 

ČR i Slovenska. 

  



Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty) 

Vysoká škola Humanitas        Fa-
kulta společenských studií Sme-

tanova 266, 755 01 Vsetín 

Bakalářské stu-
dium nebo ekvi-

valent 

Magisterské stu-
dium nebo ekviva-

lent 
Doktorské studium 

nebo ekvivalent 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 

02 Umění a humanitní vědy             0 

03 Společenské vědy, žurnalis-
tika 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 stavebnic-
tví             0 

08 Zemědělství, lesnictví, rybář-
ství a veterinářství             0 

09 Zdravotní a sociální péče, 
péče o příznivé životní pod-
mínky   1         1 

10 Služby             0 

CELKEM   2         2 

        
P = prezenční        
K/D = kombinované / distanční        

 

  



Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty kurzů) 

Vysoká škola Humanitas       
Fakulta společenských studií 
Smetanova 266, 755 01 Vse-

tín 

Kurzy orientované na výkon 
povolání Kurzy zájmové 

CELKEM 
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, žurna-
listika 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 staveb-
nictví             0 

08 Zemědělství, lesnictví, ry-
bářství a veterinářství             0 

09 Zdravotní a sociální péče, 
péče o příznivé životní pod-
mínky             0 

10 Služby             0 

CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty účastníků) 

Vysoká škola Humanitas          
Fakulta společenských studií 

Smetanova 266, 755 01 Vsetín 

Kurzy orientované na vý-
kon povolání Kurzy zájmové 

CELKEM* 
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, žurnalis-
tika a informační vědy               

04 Obchod, administrativa a 
právo               

05 Přírodní vědy, matematika 
a statistika               

06 Informační a komunikační 
technologie (ICT)               

07 Technika, výroba a staveb-
nictví               

08 Zemědělství, lesnictví, ry-
bářství a veterinářství               

09 Zdravotní a sociální péče, 
péče o příznivé životní pod-
mínky               

10 Služby               

CELKEM*               

 

  



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

Vysoká škola Humanitas         Fa-
kulta společenských studií Sme-

tanova 266, 755 01 Vsetín 

Bakalářské stu-
dium nebo ekvi-

valent 

Magisterské stu-
dium nebo ekviva-

lent 

Doktorské stu-
dium nebo ekvi-

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

Obor vzdělání CZ-ISCED-F 2013 
(široce vymezené obory)    
01 Vzdělávání a výchova   70         70  
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 stavebnic-
tví             0  
08 Zemědělství, lesnictví, rybář-
ství a veterinářství             0  
09 Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky   142         142  
10 Služby             0  
CELKEM 0 212 0 0 0 0 212  
Z toho počet žen   178         178  
Z toho počet cizinců   2         2  

         

  
P = prezenční         
K/D = kombinované / distanční         

 

 



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

Vysoká škola Humanitas      
Fakulta společenských stu-
dií Smetanova 266, Vsetín 

Bakalářské studium nebo ekviva-
lent 

Magisterské studium nebo ekvi-
valent 

Doktorské studium nebo ekviva-
lent 

CELKEM 

   

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

CELKEM   25,0% 25,0%             25,0%    

              

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. 

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

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.   

              

Příklad:              

V roce 2017 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty 
neúspěšně ukončeno 180. Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 3.4: Stipendia studentům podle účelu stipendia  
(počty fyzických osob) 

Vysoká škola Humanitas                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fakulta společenských studií                                                                                                            

Smetanova 266, 755 01 Vsetín     

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! 

   

   
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.  

Příklad: Poskytovatelem bylo za vynikající studijní výsledky vyplaceno studentům za rok celkově 15 000 Kč. Toto 
stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše to-
hoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvova-
ných studií) 

    

Vysoká škola Humanitas          
Fakulta společenských studií  

Smetanova 266, 755 01 Vsetín 

Bakalářské stu-
dium nebo ekvi-

valent 

Magisterské stu-
dium nebo ekviva-

lent 

Doktorské stu-
dium nebo ekvi-

valent 

CELKEM 

    

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

Obor vzdělání CZ-ISCED-F 2013 
(široce vymezené obory)       
01 Vzdělávání a výchova   53         53     
02 Umění a humanitní vědy             0     
03 Společenské vědy, žurnalis-
tika 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 stavebnic-
tví             0     
08 Zemědělství, lesnictví, rybář-
ství a veterinářství             0     
09 Zdravotní a sociální péče, 
péče o příznivé životní podmínky   24         24     
10 Služby             0     
CELKEM 0 77 0 0 0 0 77     

Z toho počet žen    67         67     

Z toho počet cizinců   1         1     

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

 



Tab. 5.1: Zájem o studium 

Vysoká škola Humanitas   
Fakulta společenských stu-

dií  Smetanova 266                  
755 01 Vsetín 

Bakalářské studium nebo ekvivalent Magisterské studium nebo ekvivalent Doktorské studium nebo ekvivalent 

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby) 

Počet 
přihlá-

šek 
Počet 
přijetí 

Počet zá-
pisů ke 
studiu 

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby) 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijetí 

Počet zá-
pisů ke 
studiu 

Počet 
ucha-

zečů (fy-
zické 

osoby) 

Počet 
přihlá-

šek 
Počet při-

jetí 

Počet zá-
pisů ke 
studiu 

Obor vzdělání CZ-ISCED-F 
2013 (široce vymezené 
obory)                         

01 Vzdělávání a výchova                         

02 Umění a humanitní vědy                         

03 Společenské vědy, žur-
nalistika a informační vědy                         

04 Obchod, administrativa 
a právo                         

05 Přírodní vědy, matema-
tika a statistika                         

06 Informační a komuni-
kační technologie (ICT)                         

07 Technika, výroba a sta-
vebnictví                         

08 Zemědělství, lesnictví, 
rybářství a veterinářství                         

09 Zdravotní a sociální 
péče, péče o příznivé ži-
votní podmínky 51 51 51 39                 

10 Služby                         

CELKEM 119 119 119 92                 

P = prezenční             
K/D = kombinované / distanční            



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

Vysoká škola Humanitas           
Fakulta společenských studií     

Smetanova 266, 755 01 Vsetín Akademičtí pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci 

Ostatní za-
městnanci** 

CELKEM za-
městnanci   

CELKEM aka-
demičtí pra-

covníci 

Profesoři 
nebo 

ekviva-
lent 

Docenti 
nebo ekvi-

valent 

Odborní 
asistenti 

nebo 
ekviva-

lent 

Asistenti 
nebo 

ekviva-
lent 

Lektoři 
nebo 

ekviva-
lent 

Vědečtí, vý-
zkumní a 
vývojoví 

pracovníci 
podílející se 

na peda-
gog. čin-

nosti  

CELKEM 0,9 0,3 0,3 0,3         3,0 3,9 

Celkem žen                 4,0 4,0 

           
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.  

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. 

 

 

 

 

  



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

Vysoká škola Humanitas    
Fakulta společenských 

studií                     Smeta-
nova 266, 755 01 Vsetín Akademičtí pracovníci 

Vědečtí pracov-
níci 

CEL-
KEM 

z toho 
ženy   

Profesoři nebo 
ekvivalent 

Docenti nebo 
ekvivalent 

Odborní asis-
tenti nebo ekvi-

valent 
Asistenti nebo 

ekvivalent 
Lektoři nebo 

ekvivalent 

Vědečtí, vý-
zkumní a vývo-
joví pracovníci 
podílející se na 
pedagog. čin-

nosti 

CEL-
KEM ženy 

CEL-
KEM ženy 

CEL-
KEM ženy 

CEL-
KEM ženy 

CEL-
KEM ženy 

CEL-
KEM ženy 

CEL-
KEM 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 0 1                     1 1 

CELKEM 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

 



Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci 
s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty*) 

Vysoká škola Humanitas                                                              Fa-
kulta společenských studií                                                            Sme-

tanova 266, 755 01 Vsetín 

Akade-
mičtí pra-

covníci 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 ho-
din 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 pra-
covní dobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Vysoká škola Humanitas                                                                            
Fakulta společenksých studií                                                                     

Smetanova 266, 755 01 Vsetín Počet vyslaných studentů* 

Počet přija-
tých stu-
dentů** 

Počet vysla-
ných akade-
mických pra-
covníků*** 

Počet přijatých 
akademických 

pracov-
níků**** 

Počet vysla-
ných ostatních 
pracovníků*** 

Počet přijatých 
ostatních pra-
covníků**** 

CELKEM 
za zemi Země  Celkem 

Z toho absol-
ventské 

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 

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 Hong-
kong               0 

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao               0 

Ostatní země               0 

CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2018 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2017. Započítávají 
se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).  



Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2018; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2017. Započítávají se pouze studenti, jejichž 
pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).  

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2018 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt 
začal v roce 2017. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní. 

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2018; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2017. 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. 
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. 

 

  



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

Vysoká škola Humanitas       
Fakulta Společenských stu-

dií   Smetanova 266, 755 
01 Vsetín Osoby mající pracovně právní vztah s poskytovatelem Osoby nemající pracovně právní vztah s poskytovatelem 

  

Počet osob podí-
lejících se na vý-

uce 

Počet osob podí-
lejících se na ve-
dení závěrečné 

práce 
Počet osob podí-

lejících se na praxi 

Počet osob podí-
lejících se na vý-

uce 

Počet osob podí-
lejících se na ve-
dení závěrečné 

práce 

Počet osob podí-
lejících 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 závě-
rečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým zaměstnancem poskytovatele, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo poskyto-
vatele. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

vinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce* (po-

čty) 

Vysoká škola Humanitas                                                         

Fakulta společenských studií                                               

Smetanova 266, 755 01 Vsetín 

Počty studijních pro-

gramů 

Počty aktivních stu-

dií 

CELKEM     

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

sahovat alespoň 1 měsíce.  

   



Tab. 12.1: Ubytování, stravování 

Vysoká škola Humanitas          
Fakulta společenských stu-
dií Smetanova 266, Vsetín Počet 

Lůžková kapacita kolejí po-
skytovatele   

Počet lůžek v pronajatých 
zařízeních   

Počet podaných žádostí/re-
zervací o ubytování   

Počet kladně vyřízených žá-
dostí/rezervací o ubytování   

Počet lůžkodnů v roce 2018   

Počet hlavních jídel vyda-
ných v roce 2018 studen-
tům   

Počet hlavních jídel vyda-
ných v roce 2018 zaměst-
nancům   

Počet hlavních jídel vyda-
ných v roce 2018 ostatním 
strávníkům   

 


