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Vážená čtenářko a vážený čtenáři. 

 

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni za rok 2018. 

Rok 2018 byl z hlediska života Fakulty velmi dynamický s řadou novinek a témat, z nich několik 

vybraných přestavím. 

Mezi nejvýznamnější aktivity patří zejména kladné rozhodnutí Polské Akreditační Komise o zřízení 

Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti ze dne 9. 5. 2018. 

Na základě tohoto rozhodnutí byly patřičné dokumenty předloženy Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy, které dne 18. 6. 2018 konstatovalo, že byla splněna zákonná Informační povinnost o 

působení vysokoškolské instituce. Na základě tohoto splnění byla Fakulta veřejnosprávních a 

ekonomických studií v Uherském Hradišti zapsána do Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol 

v České republice. 

Realizace bakalářského a magisterského studijního programu byla zahájena 1. 10. 2018. Rovněž 

k tomuto datu byla zahájena realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí a 

dalších manažerských a profesních programů. 

Také jsme během roku 2018 vyvinuli unikátní Studijní systém, který je studijním prostředím a studijní a 

informační podporou pro studenty všech typů a stupňů studijních programů. V rámci podpory studií 

byly k předmětům připraveny studijní opory, jako didaktická pomůcka pro kombinovanou formu studia. 

Během roku 2018 byl Fakultou vydávaný odborný recenzovaný časopis International Journal of Public 

Administration, Management and Economic Development zařazen do prestižní mezinárodní citační 

databáze Index Copernicus International.  

Tyto a mnohé další aktivity jsme realizovali s cílem nabídky moderních, profesně orientovaných a 

prakticky uplatnitelných programů pro naše studenty. 

Dosavadní úspěchy a dosažené aktivity jsou pro celý tým Fakulty veřejnosprávních a ekonomických 

studií motivací pro realizaci dalších inovací v následujících letech. 

Bližší informace o událostech roku 2018 Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni naleznete, v předepsané formě, na následujících řádcích 

výroční zprávy. 

 

S přátelským pozdravem,  

 

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA 

děkan, jednatel   

 

 



 
OBSAH 

1 Základní údaje o poskytovateli 

1a) Úplný název poskytovatele, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) poskytovatele i všech 

případných součástí (fakult, institutů, ústavů a poboček). 

Zahraniční vysoká škola, Polsko 

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 

ul. Prosta 4, 87-100 Toruń 

www.kj.edu.pl/ 

Běžně užívaná zkratka - KJT 

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, pod současným názvem a programovou orientací, působí od roku 

2003. Zaměřuje se na pedagogickou a tvůrčí činnost v bakalářském i magisterském studijním programu 

Pedagogika, a v bakalářském i magisterském studijním Správa a ekonomika. Věnuje se také realizaci 

profesních a manažerských studijních programů Master of Business Administration. Součástí školy je 

prestižní Konfuciův Institut, realizovaný v partnerství s Hubei University in Wuhan (China). Člení se na 

dvě fakulty – Fakultu sociálních studií a Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií. Vysoká škola 

Jagiellońská sídlí v objektu, ve kterém od 18. století do současnosti probíhají nepřetržitě vysokoškolská 

studia. V roce 2018 získala vysoká škola první místo v prestižním hodnocení neveřejných vysokých škol 

v Polsku. 

Obr. 1 – Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 



 
Pobočka evropské vysoké školy, Česká republika 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v 

Toruni, s.r.o. 

Studentské náměstí 1531 Mařatice 68601 Uherské Hradiště 

www.fves.eu/ 

Běžně užívaná zkratka - FVES 

 

1b) Organizační schéma poskytovatele. 

 

1c) Složení (s uvedením změn v roce 2018) orgánů poskytovatele dle vnitřních předpisů 

poskytovatele. 

Složení orgánů poskytovatele Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 

bylo ustanoveno vnitřním předpisem „Složení vnitřních orgánu Fakulty veřejnosprávních a 

ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni“ ze dne 1. 10. 2018. 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti se, z hlediska vnitřní organizace, 
člení na orgány, katedry a další pracoviště: 

 Děkan 
 Proděkan pro studium 
 Proděkan pro spolupráci s praxí 
 Proděkan pro zahraniční spolupráci 
 Proděkan pro vědu a výzkum 
 Akademická rada 
 Tajemník fakulty 
 Katedra veřejné správy a územního rozvoje 

Vysoká škola 
Jagiellońská v Toruni

Prof. Dr. Hab. Grzegorz Gorski, Ph.D.

Rektor

Fakulta sociálních studií

Dr. Joanna Górska-Szymczak, Ph.D. LL.M.

Děkanka

Fakulta veřejnosprávních 
a ekonomických studií v 

Uherském Hradišti
Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Děkan



 
 Katedra ekonomie a statistiky 
 Katedra managementu a marketingu 
 Sekretariát děkana, proděkanů a tajemníka fakulty 
 Studijní oddělení  

Od doby účinnosti příslušného vnitřního dokumentu nedošlo dosud v uvedeném dokumentu ke 

změně. 

 

1d) Stručná charakteristika poslání, vize a strategických cílů poskytovatele. 
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií vznikla transformací ze společnosti Akademie 

managementu a ekonomiky, založené v roce 2016. V roce 2018, splněním Informační povinnosti vůči 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve spolupráci s Vysokou školou 

Jagiellońskou v Toruni, zahájila realizaci vysokoškolských studií v Uherském Hradišti. 

Posláním Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je vychovávat odborníky 

a specialisty v řadě tematických oborů a disciplín. Fakulta nabízí programy a kurzy v režimu 

bakalářského, či magisterského studia. Dále se zaměřuje na celoživotní vzdělávání v zahraničním 

studijním programu, profesní a manažerské vzdělávání. Rovněž jsou ve studijní nabídce Fakulty 

rekvalifikační studia a další programy. Fakulta se také orientuje na mezinárodním poli a věnuje se 

vědeckovýzkumné, nakladatelské a projektové činnosti. Nelze opomenout aktivní spolupráci na místní 

a regionální úrovni, a také společenskou roli Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Uherském Hradišti. 

Vizí Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je působit ve Zlínském kraji a 

regionu Moravy jako respektovaná vzdělávací instituce, vychovávající odborníky a specialisty pro 

podnikovou praxi i veřejnou správu. V oblasti terciárního vzdělávání je vizí ve střednědobém horizontu 

získat ve spolupráci s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni akreditaci pro doktorský studijní program 

„Správa a ekonomika“ – Ph.D. 

Obr. 2  – Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti 

 



 
Strategické cíle reflektují aktuální stav Fakulty s předpoklady pro její další rozvoj. 

Strategický cíl 1 – Terciární studia 

Strategický cíl 2 – Profesní, manažerské a rekvalifikační vzdělávání 

Strategický cíl 3 – Internacionalizace 

Strategický cíl 4 – Projektové, nakladatelské a vědecké aktivity 

Strategický cíl 5 – Spolupráce na regionální a místní úrovni 

Strategický cíl 6 – Třetí role, společenské a další aktivity 

 

2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 

2a) Poskytovatel uvede, jaké studijní programy realizuje, popíše jejich formu, rozsah a časové 

rozložení prezenční výuky, kreditovou náročnost studia (pokud je kreditový systém používán), 

standardní dobu studia, rozsah případné praktické výuky a jazyk výuky. 

Na základě spolupráce s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni poskytuje a realizuje Fakulta 

veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 

studium v bakalářském studijní programu Správa a magisterském studijním programu Správa a 

ekonomika. 

Forma výuky je u obou nabízených studijních programů jak v prezenční, tak kombinované formě studia. 

Prezenční forma výuky nebyla v akademickém roce 2018/2019 realizována. V tomto akademickém 

roce byla realizována pouze kombinovaná forma studia. 

Pro absolvování bakalářského studijního programu je potřeba získat 180 kreditů, pro absolvování 

magisterského studijního programu je potřeba získat 120 kreditů. 

Studijní plány jednotlivých studijních programů a specializací se skládají  z předmětů společného 

základu a dále předmětů specializačních, které akcentují praktické zaměření jednotlivých studijních 

specializací. Studenti jsou takto vybaveni znalostmi, dovednostmi a kompetencemi potřebnými pro 

současnou ekonomiku. Důraz je kladen na praktické zaměření studia, samostatnost studentů a 

uplatnitelnost absolventů. 

Standardní délka studia je 6 semestrů pro bakalářský studijní program a standardní délka studia jsou 4 

semestry pro magisterský studijní program. 

Praktickou výuku v rozsahu 60 hodin je nutné absolvovat v rámci jak bakalářského, tak magisterského 

studijního programu. 

V akademickém roce 2018/2019 byla realizována výuka v českém jazyce. 

 

 

 

 



 
 

2b) Poskytovatel stručně charakterizuje další vzdělávací aktivity, které v daném roce realizoval. 

 

Mezi další vzdělávací aktivity, realizované v akademickém roce 2018/2019 patří zejména akreditovaný 

rekvalifikační kurz MŠMT-28694/2016-1/675. Tento studijní program je určen pro současné i budoucí 

znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, 

daňové poradce - bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další 

aktéry profesní sféry. 

Pro studenty zejména tohoto rekvalifikačního programu byla fakultním nakladatelstvím vydána studijní 

opora „Hájek Oldřich, Novosáková Jana, (2018). Teoretické minimum a sbírka úloh pro studenty kurzu 

Oceňování nemovitostí, ISBN: 978-80-907435-0-2“. 

Realizován byl také profesní a manažerský vzdělávací program Master of Business Administration. 

Tento studijní program je určen pro stávající vedoucí pracovníky a manažery ve firemní sféře, kteří si 

chtějí prohloubit teoretické znalosti a rozšířit praktické dovednosti oblasti strategického 

managementu, personálního managementu, manažerské ekonomiky a dalších témat.  

 

 

3 Studenti 

3a) Poskytovatel uvede počty a základní charakteristiky svých studentů. 

Bakalářský studijní program Správa, 1. ročník, charakteristika - kombinovaná forma studia: 31 studentů 

Magisterský studijní program Správa a ekonomika, 1. ročník, charakteristika - kombinovaná forma 

studia: 5 studentů 

 

3b) Poskytovatel uvede, jaké opatření realizuje pro zajištění rovného přístupu osob se specifickými 

potřebami ke vzdělávání. 

Nedochází k jakémukoliv druhu a formě diskriminace. 

Hlavním nástrojem pro zajištění rovného přístupu osob se specifickými potřebami ke vzdělávání patří 

Fakultou vyvinutý Studijní systém, který je studijním prostředím a studijní a informační podporou pro 

studenty všech typů a stupňů studijních programů a osob se specifickými potřebami ke vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mezi další nástroje, sloužící jako podpora studií, jsou studijní opory k jednotlivým předmětům, 

vydaným fakultním nakladatelstvím v roce 2018. Jedná se o: 

Lukáč Michal, Hájek Oldřich et al. (2018). Management, manažerské kompetence a marketing 

management, ISBN: 978-80-907179-4-7. 

Lukáč Michal, Hájek Oldřich et al. (2018). Manažerská ekonomika, ISBN: 978-80-907179-5-4. 

Kolektiv autorů, (2018). Sociologie a metody sociálního výzkumu, ISBN: 978-80-907179-0-9. 

Kolektiv autorů, (2018). Správní věda, ISBN: 978-80-907179-1-6. 

Kolektiv autorů, (2018). Úvod do státovědy a studia práva, ISBN: 978-80-907179-2-3. 

Kolektiv autorů, (2018). Organizace územní samosprávy, ISBN: 978-80-907179-3-0. 

Kolektiv autorů, (2018). Právo v oblasti hospodářské, ISBN: 978-80-907179-6-1. 

Kolektiv autorů, (2018). Dějiny systémově-správního myšlení, ISBN: 978-80-907179-8-5. 

Kolektiv autorů, (2018). Daňové právo a ekonomika daní, ISBN: 978-80-907179-9-2. 

Na základě žádosti studenta s dokumentovaným znevýhodněním může Děkan Fakulty souhlasit s 

individuálním plánem studia, který je přizpůsoben specifickým vzdělávacím potřebám studenta. 

 

 

3c) Poskytovatel stručně uvede, jaké poradenské služby poskytuje studentům a v jakém rozsahu. 
Poradenské služby studentům a zájemcům o studium jsou poskytovány zejména v oblasti nabídky 

studijních programů, harmonogramu studia, obsahu studijních předmětů, platnosti akreditací a 

uplatnitelnosti absolventů. 

Pro poradenské služby k realizaci studijních programů je možné využít telefonního kontaktu +420 775 

475 742, kdy je tato služba dostupná v pracovních dnech od 8 hod. do 18 hod. 

Časově neomezeně je možné pro získání poradenství a informací využít online Kontaktního formuláře 

https://www.fves.eu/kontakt.html/ 

Rovněž je také možné kdykoliv využít kontaktní email studium@fves.eu pro získání poradenské služby 

v neomezeném rozsahu. 

 

 

 

 

 

 



 
4 Absolventi 

4a) Poskytovatel uvede, jakým způsobem sleduje zaměstnatelnost a zaměstnanost svých absolventů 

a jaká opatření uplatňuje pro jejich zvýšení, zda provádí vlastní průzkumy uplatnitelnosti absolventů 

a zjištěná fakta reflektuje např. v obsahu studijních programů. 

V roce 2018 neabsolvovali žádní studenti v bakalářském, či magisterském studijním programu. 

4b) Poskytovatel uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli svých studentů. 

Mezi studenty v kombinované formě studia bakalářského i magisterského stupně evidujeme 0% 

nezaměstnanost. 

Pro přípravu studií v prezenční formě studia bakalářského i magisterského studia navázala Fakulta 

memorandem o spolupráci partnerství s řadou firem a institucí veřejné správy. Tato vybudovaná 

databáze partnerů nabízí studentům fakulty praxe a stáže. Jedná se také o potenciální zaměstnavatele 

našich absolventů. 

 

Obr. 3 – Promoce absolventů Vysoké školy Jagiellońská v Toruni 

 

 

 

 

 



 
5 Zájem o studium 

 

5a) Poskytovatel stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou zajišťovány vlastními 

zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli atd. 

V rámci přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky realizovány formou vyjádření zájmu o studium. 

Přijímací řízení a přijímací zkoušky jsou realizovány vlastními zdroji. 

 

5b) Poskytovatel uvede, jakým způsobem spolupracuje se středními školami v oblasti své propagace.  
V roce 2018 nebyla realizována propagace na středních školách z důvodu realizace pouze 

kombinované formy studia. 

 

6 Zaměstnanci 

6a) Poskytovatel stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické pracovníky a 

zda systém hodnocení zaměstnanců zohledňuje profesní přestávky z důvodu rodičovství či 

dlouhodobé nemoci a jakým způsobem. 

Dne 1. 10. 2018 byl vydán Vnitřní předpis - Kariérní řád Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií 

v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. 

Tento vnitřní předpis a systém hodnocení zohledňuje profesní přestávky z důvodu rodičovství či 

dlouhodobé nemoci. Konkrétní opatření jsou uvedena v příslušném vnitřním předpisu. 

 

6b) Poskytovatel uvede, jakým způsobem zajišťuje rozvoj pedagogických dovedností akademických 

pracovníků. 

Za hlavní předpoklad směřující k rozvoji pedagogických dovedností akademických pracovníků, jsou 

považovány jejich profesní a praktické zkušenosti. Všichni akademičtí pracovníci, krom svého působení 

v akademické sféře, rovněž působí ve sféře komerční. Tímto dochází k přenosu informací, znalostí a 

dovedností pedagog – student. 

Fakulta disponuje dalšími nástroji, kterými zajišťuje rozvoj pedagogických dovedností akademických 

pracovníků. Jedná se zejména o každoroční Seminář akademických pracovníků, podporovaná školení a 

kurzy. 

 

 

 

 

 

 



 
7 Internacionalizace 

7a) Poskytovatel uvede, jakými způsoby podporuje účast studentů na zahraničních mobilitních 

programech, zejména s ohledem na nastavení studijních plánů a možnost uznání udělených kreditů 

a absolvovaných předmětů v zahraničí. 

Rozměr internacionalizace a studentských a pedagogických mobilit vyplývá již z mezinárodního 

charakteru Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy 

Jagiellońské k Toruni, kdy k těmto mobilitám dochází přirozeně a organicky, bez jakékoliv formální a 

dotační podpory. O to silněji je prvek internacionalizace institucí prostoupen. 

Nabízené studijní plány bakalářského i magisterského studia reflektují kreditní nastavení dle ECTS, jsou 

tedy plně kompatibilní a připravené pro příchozí i odchozí mobility ze zahraničních vysokých škol a 

univerzit.  Uznání udělení kreditů a absolvování předmětů v zahraničí je standardní procedurou. 

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni je součástí programu Evropské unie Erasmus+. Během své existence 

etablovala celou řadu smluv s řadou vysokých škol a univerzit napříč Evropskou unií. Studenti, 

akademičtí a další pracovníci Fakulty mohou tuto databázi kontaktů a smluvních partnerů bez omezení 

využívat. 

V roce 2018 byly započaty práce na zapojení Fakulty do programu Erasmus Charter for Higher 

Education Selection s předpokladem vstupu v roce 2019. 

 

7b) Poskytovatel uvede, jak zajišťuje integraci zahraničních členů akademické obce do svého života. 

Integrace zahraničních členů akademické obce do života Fakulty probíhá standardním a přirozeným 

způsobem. Jako součást zahraniční vysoké školy je na Fakultě zcela běžné mezinárodní prostředí. 

Zahraniční akademičtí pracovníci se podílí na pedagogických a vědeckých aktivitách Fakulty. Zapojují 

se do koncepce studijních programů, jejich evaluace a inovací. Rovněž se podílí na akademických 

obřadech Fakulty – imatrikulace, promoce, závěrečné zkoušky a další. 

 

8 Tvůrčí činnost 

8a) Poskytovatel stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost s činností vzdělávací. 

Fakulta realizuje celou řadu tvůrčích aktivit, které propojuje se vzdělávací činností. Jedná se zejména 

o následující aktivity. 

Od roku 2016 je Fakulta vydavatelem odborného recenzovaného časopisu International Journal of 

Public Administration, Management and Economic Development (ISSN: 2533-4077). Tento časopis je 

vydáván v režimu Open Access a k publikování jsou přijímány výhradně původní autorské statě v jazyce 

anglickém s inovačním rozměrem. Během roku 2018 byl Fakultou vydávaný odborný recenzovaný 

časopis International Journal of Public Administration, Management and Economic Development 

zařazený do prestižní mezinárodní citační databáze Index Copernicus International.  

Součástí Fakulty je také vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií, které 

se primárně zaměřuje na vydávání odborných a vědeckých publikací v oblasti managementu, veřejné 

správy a regionálního rozvoje. Vědecké nakladatelství je registrováno Národní knihovnou České 



 
republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-

906614. 

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se skládá z Vědecké rady 

nakladatelství, Redakce a odborných recenzentů. Vědecké nakladatelství představuje další nástroj a 

aktivitu Fakulty k propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti. 

V roce 2018 proběhla na Fakultě mezinárodní konference The 6th International Congress "Modern 

Economy: Perspectives and Challenges". Výstupy z konference, v podobě odborných článků, jsou 

podporou pedagogického procesu Fakulty. 

 

8b) Poskytovatel stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti bakalářských (úroveň 

6 EQF ) a magisterských (úroveň 7 EQF) programů do tvůrčí činnosti poskytovatele. 

V roce 2018 se mohli studenti obou stupňů terciárního studia, tedy bakalářských (úroveň 6 EQF ) a 

magisterských (úroveň 7 EQF) programů zapojit do realizace projektů podpořených Interní grantovou 

agenturou Fakulty, blíže viz příslušná vnitřní norma „Zásady grantové soutěže podporované Interní 

grantovou agenturou“. 

Studenti obou stupňů studia se mohou také aktivně zapojovat do tvůrčí činnosti Fakulty v oblasti 

odborného recenzovaného časopisu International Journal of Public Administration, Management and 

Economic Development (ISSN: 2533-4077), dále vědeckého nakladatelství pod identifikátorem 

nakladatelství ISBN 978-80-906614 a také se mohli aktivně podílet na realizaci The 6th International 

Congress "Modern Economy: Perspectives and Challenges". 

 

8c) Poskytovatel stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra podílí na tvorbě a 

uskutečňování studijních programů, a jakým způsobem toto zapojení aplikační sféry vyhodnocuje. 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v roce 2018 iniciovala první aktivity v oblasti 

kooperace s aplikační sférou.  

Aplikační sféra se významněji podílela na tvorbě a uskutečňování studijního programu Správa a Správa 

a ekonomika, ve studijní specializaci Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny. 

Partnerem Fakulty pro tvorbu a realizaci tohoto programu je organizace Český svaz včelařů. Tato 

organizace, s historií od roku 1872, významně podporuje realizaci uvedené studijní specializace.  

Další studijní specializace – studijní program Správa a Správa a ekonomika, ve studijní specializaci 

Správa v oblasti realit, makléř a obchodník s realitami, byl etablován za podpory nejvýznamnějších 

realitních sítí v České republice. Zejména realitní společnost RE/MAX aktivně podporuje tvorbu a 

uskutečňování studijního programu. 

Vyhodnocení zapojení aplikační sféry do tvorby a uskutečňování studijních programů probíhá na 

základě diskuse při setkání se zástupci aktérů aplikační sféry, a to metodou „round table“. 

 

 



 
8d) Poskytovatel stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na 

tvorbě a přenosu inovací a jejich komercializace. 

V oblasti spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich komercionalizace byly v roce 

2018 připravovány projektové základy. Zejména ve spolupráci s organizací Český svaz včelařů byly 

připravovány aktivity k realizaci projektu tvorby metodické příručky moderního včelařství. Projekt je 

připravován takovým způsobem, aby jej bylo možné podpořit dotačními prostředky a zdroji. 

 

9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 

9a) Poskytovatel uvede významné události a skutečnosti týkající se zajišťování kvality a hodnocení 

realizovaných činností, ke kterým došlo v roce 2018. 

V roce byly realizovány bakalářské a magisterské studijní programy teprve prvními semestry studia, 

proto nejsou podrobněji uvedena hodnocení realizovaných činností za předcházející období. 

 

10 Národní a mezinárodní excelence 

10a) Poskytovatel zhodnotí své postavení a významné úspěchy v roce 2018 v mezinárodní a národní 

výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti, integraci výzkumné infrastruktury do mezinárodních sítí a 

zapojení poskytovatele do profesních či uměleckých sítí. 

Součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni je Konfuciův Institut, realizovaný v partnerství s Hubei 

University in Wuhan (China). Tento institut pravidelně pořádá prestižní mezinárodní konferenci „One 

road, one belt“, kdy Fakulta byla spolupořadatelem a partnerem této mezinárodní konference. 

V roce 2018 proběhla na Fakultě mezinárodní konference The 6th International Congress "Modern 

Economy: Perspectives and Challenges". Výstupy z konference, v podobě odborných článků, jsou 

podporou pedagogického procesu Fakulty. 

V roce 2018 byly započaty práce na zapojení Fakulty do mezinárodní sítě Erasmus Charter for Higher 

Education Selection s předpokladem vstupu v roce 2019. 

 

11 Třetí role 

11a) Poskytovatel zhodnotí své působení v oblasti přenosu poznatků do praxe (např. centra pro 

přenos poznatků a technologií, inkubátory, spin-off). 

V oblasti spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu poznatků do praxe, byly v roce 2018 

připravovány projektové základy. Zejména ve spolupráci s organizací Český svaz včelařů byly 

realizovány aktivity k zahájení projektu tvorby metodické příručky moderního včelařství. Projekt je 

připravován takovým způsobem, aby jej bylo možné podpořit dotačními prostředky a zdroji. 

 

 



 
11b) Poskytovatel charakterizuje svoje působení v regionu (ne jen v regionu svého sídla, ale i 

případných dalších). Uvede, jakým způsobem probíhá spolupráce s regionálními samosprávami a 

významnými institucemi v regionu (např. na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu, řešení 

environmentálních a sociálních problémů.) 

V roce 2018 docházelo k etablování Fakulty v regionu a navazování spolupráce s regionálními 

samosprávami a významnými institucemi v regionu. Z konkrétních aktivit lze zmínit přípravu realizace 

univerzity třetího věku, a to ve spolupráci s regionální samosprávou Zlínského kraje. 

 

11c) Poskytovatel charakterizuje své nadregionální působení a význam (existuje-li). 

V oblasti nadregionálního působení v roce 2018 lze uvést spolupráci a partnerství Fakulty při realizaci 

prestižní mezinárodní konferenci „One road, one belt“. Mezi další spolupořadatele mezinárodní 

konference patří zejména Konfuciův Institut, Hubei University in Wuhan (China) a Vysoká škola 

Jagiellońská v Toruni. 

V přípravě byly další aktivity v oblasti nadregionálního působení a významu Fakulty veřejnosprávních a 

ekonomických studií v Uherském Hradišti. 

 

Zdroje a podkladové informace 

European Commission, Erasmus+, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v 

Toruni, s.r.o., www.fves.eu/ 

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development, 

http://www.fves.eu/ijpamed.html 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz/ 

Přehled vysokých škol v ČR - 4. Zahraniční vysoké školy, http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-

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

Registr vysokých škol - Zahraniční vysoké školy působící v ČR a jejich studijní programy, 

https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/zvssp.aspx/ 

Toruń, www.torun.pl/en 

Uherské Hradiště, https://www.mesto-uh.cz/ 

Výroční zprávy vysokých škol, http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-

cinnosti-vysokych-skol 

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, www.kj.edu.pl/ 

Zlínský kraj, https://www.kr-zlinsky.cz/ 



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

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 0
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika a 
informační vědy 0

04 Obchod, administrativa a právo 1 1 1 1 4
05 Přírodní vědy, matematika a 
statistika 0
06 Informační a komunikační 
technologie (ICT) 0

07 Technika, výroba a stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a 
veterinářství 0
09 Zdravotní a sociální péče, péče o 
příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské 
v Toruni, s.r.o.

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)

Bakalářské studium 
nebo ekvivalent

Magisterské studium 
nebo ekvivalent

Doktorské studium 
nebo ekvivalent



do 15 hod
od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod do 15 hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 0
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika 
a informační vědy 0
04 Obchod, administrativa a 
právo 2 1 1 4 8
05 Přírodní vědy, matematika a 
statistika 0
06 Informační a komunikační 
technologie (ICT) 0
07 Technika, výroba a 
stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, 
rybářství a veterinářství 0

09 Zdravotní a sociální péče, 
péče o příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 2 1 1 0 4 0 8

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty kurzů)

Kurzy orientované na výkon 
povolání Kurzy zájmové

CELKEM

Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v 

Uherském Hradišti, Vysoké školy 
Jagiellońské v Toruni, s.r.o.



do 15 
hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

do 15 
hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika 
a informační vědy

04 Obchod, administrativa a právo
05 Přírodní vědy, matematika a 
statistika
06 Informační a komunikační 
technologie (ICT)

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

09 Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM*

Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem 
součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů. 

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty účastníků)

Kurzy orientované na výkon 
povolání Kurzy zájmové

CELKEM*

Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké školy 
Jagiellońské v Toruni, s.r.o.



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

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 0
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika a 
informační vědy 0
04 Obchod, administrativa a právo 31 5 36
05 Přírodní vědy, matematika a 
statistika 0
06 Informační a komunikační 0
07 Technika, výroba a stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a 
veterinářství 0
09 Zdravotní a sociální péče, péče o 
příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 0 31 0 5 0 0 36
Z toho počet žen 0
Z toho počet cizinců 0

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

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

Bakalářské studium 
nebo ekvivalent

Magisterské studium 
nebo ekvivalent

Doktorské studium 
nebo ekvivalent

Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v 
Toruni, s.r.o.



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

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

P = prezenční

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

Příklad:

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

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 %.

Bakalářské studium nebo 
ekvivalent

Magisterské studium nebo 
ekvivalent

Doktorské studium nebo 
ekvivalent

CELKEM

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

Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v 

Uherském Hradišti, Vysoké 
školy Jagiellońské v Toruni, 

s.r.o.



Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 
Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, s.r.o.
Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia*
za vynikající studijní výsledky

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky 
v případě tíživé sociální situace studenta 
na podporu ubytování
na podporu studia v zahraničí
jiná stipendia
CELKEM** 0 #DĚLENÍ_NULOU!

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

Pozn.: * =  Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané 
stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena 
pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených. 

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 tohoto stipendia činila 5 
000 Kč (= 15 000/3). 

Pozn.: ** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií, počty studentů celkem nejsou 
součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů. 



CELKEM

P K/D P K/D P K/D
Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013 
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova 0
02 Umění a humanitní vědy 0
03 Společenské vědy, žurnalistika a 
informační vědy 0

04 Obchod, administrativa a právo 0
05 Přírodní vědy, matematika a 
statistika 0
06 Informační a komunikační 
technologie (ICT) 0

07 Technika, výroba a stavebnictví 0
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a 
veterinářství 0
09 Zdravotní a sociální péče, péče o 
příznivé životní podmínky 0
10 Služby 0
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0
Z toho počet žen 0
Z toho počet cizinců 0

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

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných 
studií)

Bakalářské studium 
nebo ekvivalent

Magisterské 
studium nebo 

ekvivalent
Doktorské studium 

nebo ekvivalent

Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské 
v Toruni, s.r.o.



Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet 
uchazečů 
(fyzické 
osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu
Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 
2013 (široce vymezené 
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy

03 Společenské vědy, 
žurnalistika a informační vědy
04 Obchod, administrativa a 
právo 40 40 31 31 5 5 5 5
05 Přírodní vědy, matematika 
a statistika
06 Informační a komunikační 
07 Technika, výroba a 
stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, 
rybářství a veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče, 
péče o příznivé životní 
podmínky
10 Služby
CELKEM

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 5.1: Zájem o studium

Bakalářské studium nebo ekvivalent Magisterské studium nebo ekvivalent Doktorské studium nebo ekvivalentFakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v 

Uherském Hradišti, Vysoké 
školy Jagiellońské v Toruni, 

s.r.o.



Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v Uherském 
Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v 
Toruni, s.r.o.

CELKEM 
akademičtí 
pracovníci

Profesoři 
nebo 

ekvivalent

Docenti 
nebo 

ekvivalent

Odborní 
asistenti 

nebo 
ekvivalent

Asistenti 
nebo 

ekvivalent

Lektoři 
nebo 

ekvivalent

Vědečtí, 
výzkumní a 

vývojoví 
pracovníci 

podílející se na 
pedagog. 
činnosti 

CELKEM
Celkem žen

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

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

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; 
vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. 

Akademičtí pracovníci

CELKEM 
zaměstnanci

Vědečtí 
pracovníci

Ostatní 
zaměstnanci**



Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v 
Uherském Hradišti, Vysoké 
školy Jagiellońské v Toruni, 
s.r.o.

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy
do 29 let 1 1 1 1
30-39 let 1 4 2 5 2
40-49 let 2 5 1 7 1
50-59 let 3 1 1 4 1
60-69 let 1 1 2 0
nad 70 let 0 0
CELKEM 0 0 7 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5

z toho ženy

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

Vědečtí pracovníci
Profesoři nebo 

ekvivalent
Docenti nebo 

ekvivalent
Odborní asistenti 
nebo ekvivalent

Asistenti nebo 
ekvivalent

Lektoři nebo 
ekvivalent

Akademičtí pracovníci
Vědečtí, výzkumní a 
vývojoví pracovníci 

podílející se na 
pedagog. činnosti

CELKEM



Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 
Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, s.r.o. Vědečtí pracovníci
CELKEM
       v tom:  Německo
                    Polsko
                    Rakousko
                    Slovensko
                   ostatní státy EU
                   ostatní státy mimo EU
 ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za 
sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového 
ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu. 

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

Akademičtí pracovníci



Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 
Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, s.r.o.

Země Celkem

Z toho 
absolventské 
stáže******

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

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

Počet vyslaných studentů*
Počet 

přijatých 
studentů**

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků***

Počet přijatých 
akademických 

pracovníků****

Počet vyslaných 
ostatních 

pracovníků***

Počet přijatých 
ostatních 

pracovníků****
CELKEM za 

zemi



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



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

Pozn.:  ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování 
studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.

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

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

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2017 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se 
pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž 
pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat 
dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.



Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v 
Uherském Hradišti, Vysoké 
školy Jagiellońské v Toruni, 
s.r.o.

Počet osob podílejících 
se na výuce

Počet osob podílejících se na 
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na praxi

Počet osob podílejících se na 
výuce

Počet osob podílejících se na 
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na praxi**

CELKEM 10
     z toho ženy 3

Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým 
zaměstnancem poskytovatele, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo poskytovatele.
Pozn.: ** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

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

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



Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v 
Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, 
s.r.o.

Počty studijních 
programů

Počty aktivních 
studií

CELKEM 2

Tab. 8.3: Studijní programy, které mají ve své obsahové náplni povinné 
absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)

Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat 
alespoň 1 měsíce. 



Fakulta veřejnosprávních a 
ekonomických studií v 
Uherském Hradišti, Vysoké Počet
Lůžková kapacita kolejí 
poskytovatele
Počet lůžek v pronajatých 
zařízeních

Počet podaných 
žádostí/rezervací o ubytování

Počet kladně vyřízených 
žádostí/rezervací o ubytování
Počet lůžkodnů v roce 2017

Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2017 studentům

Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2017 zaměstnancům
Počet hlavních jídel vydaných 
v roce 2017 ostatním 
strávníkům

Tab. 12.1: Ubytování, stravování


