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Abstrakt

Práce je zaměřena na české soukromé vysoké školy, a to jak na neziskové (o.p.s.), tak i komerční 

(s.r.o., a.s.), jejich společné znaky a rozdíly ve fungování. Důraz bude kladen především na 

typologii těchto škol, způsob jejich financování a principy řízení, na kterých jednotlivé typy škol 

stojí. Cílem práce bude zjištění postavení soukromé vysoké školy typu o.p.s. oproti ostatním typům 

soukromé vysoké školy a dále možnosti soukromých škol v ČR z hlediska jejich managementu a 

financování.. Zdrojem informací budou právní předpisy, statistická data, výroční zprávy organizací 

i dokumenty MŠMT ČR a Akreditační komise ČR, diplomová práce tedy bude postavena na 

analýze dokumentů. 

Abstract

The work is focused on Czech private high schools, non-profit (OPS) and commercial (Ltd., Inc.), 

their common features and differences in the operation. Emphasis will be placed on the typology of 

these schools, their mode of financing and management principles on which different types 

of school costs. The aim of the work will determine the status of OPS schools compared 

to other types of private schools and the opportunities for private schools in the CR in terms of their 

management and financing . The source of information will 

be legislation, statisticaldata, annual reports and documents the organization of Ministry of 

Education and the Accreditation Commission for CR, thesis will be therefore based on an analysis 

of documents.

Klíčová slova

Soukromé vysoké školy, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti, analýza dokumentů, 

financování, management
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I. ÚVOD

Soukromé vysoké školy jsou v současné době jednou z možností 

alternativního vzdělávání oproti školám veřejným a státním. Problematika 

soukromého vysokého školství má v debatě o terciárním vzdělávání jistě své

místo - je možné najít velké množství kritiků tohoto způsobu vzdělávání stejně 

jako příznivců, kteří v něm spatřují zcela legitimní alternativu oproti vzdělání 

nabízenému na ostatních školách. Soukromé vysoké školy začaly vznikat na 

základě zákona            č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jsou tedy poměrně 

novým soupeřem na trhu vzdělávání oproti zavedeným veřejným školám. 

Nicméně jako alternativa přinášejí řadu podnětů a inspirativních řešení a v mnoha 

ohledech se od státních a veřejných škol liší – způsobem financování, 

managementem, zastoupením odborníků na akademické půdě, prezentací na 

veřejnosti, spektrem nabízených studijních programů, apod. Samozřejmě ale 

principy, na kterých soukromé vysoké školy fungují, mají i své nedostatky a jsou 

tedy právem předmětem kritiky. Všechny tyto okolnosti z nich činí zajímavý 

předmět bádání, zdroj mnoha podnětných informací a konečně i smysl psaní této 

práce.

Ta si klade za cíl zaměřit se pouze na některé z aspektů fungování 

soukromých VŠ, a to primárně na jejich management a způsob financování, také 

na jejich marketingové strategie. Tyto ukazatele nabízejí zajímavé srovnání 

s veřejnými a státními vysokými školami a jsou klíčové i pro porovnání 

soukromých vysokých škol jednotlivých typů. Výběr právě těchto aspektů byl 

zapříčiněn rozdílnými právními formami jednotlivých soukromých VŠ, snahou 

najít nové podněty pro financování vysokých škol obecně právě u soukromých 

VŠ, a také odlišností v řízení soukromých VŠ oproti veřejným VŠ.

Vzhledem ke skutečnosti, že soukromé VŠ mají v současné době tři možné 

podoby – obecně prospěšné společnosti, akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným – bude se tato práce týkat na jedné straně porovnání 

neziskového typu soukromé VŠ oproti VŠ obchodních společností, ale také 

porovnání soukromých VŠ obecně oproti veřejným VŠ z hlediska jejich 

managementu. Z hlediska financování, které se u soukromých a veřejných VŠ liší, 
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budou vyhledávány způsoby, které by mohly přispět k lepší praxi financování VŠ 

obecně.

Soukromé vysoké školství je neustále předmětem mnoha diskusí, výzkumů, 

na toto téma byla sepsána řada závěrečných prací na vysokých školách. Tuto 

skutečnost dokazuje i množství dat a materiálů, ze kterých je možné v této práci 

čerpat.

Struktura diplomové práce

Diplomová práce je členěna do čtyř částí:

1. Úvodní část, která čtenáře seznamuje s kontextem soukromého vysokého 

    školství, s důvodem výběru tohoto tématu a také s cíli práce a její 

    metodologií. 

2. Teoretická část přináší základní informace o soukromém vysokém 

školství v ČR, představuje aktuální právní úpravu s tím související a 

pojednává o způsobech financování a managementu soukromých VŠ, 

okrajově také o zakotvení vysokého školství do občanské společnosti.

3. Empirická část obsahuje hledání odpovědí na výzkumné otázky pomocí 

analýzy dokumentů a rozhovorů s odborníky.

4. Závěrečná část obsahuje závěry plynoucí z empirické části práce a přináší

    odpovědi na výzkumné otázky.

Cíle diplomové práce

Hlavním cílem diplomové práce je zaměřit se v několika vytyčených 

aspektech na soukromé vysoké školství v ČR a zodpovědět výzkumné otázky, 

které by měly směřovat k jeho lepšímu poznání a odhalení dobrých způsobů 

řešení problémů, se kterými se vysoké školy potýkají. Vzhledem k zaměření práce 

na financování a management a dále na porovnání jednotlivých soukromých VŠ 

podle jejich typů mezi sebou byly stanoveny tyto výzkumné otázky:
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1. Ve kterých aspektech dosahuje soukromá vysoká škola ve formě 

o.p.s. lepších výsledků než forma a.s., s.r.o.?

2. Které způsoby financování soukromých vysokých škol mohou 

přispět k lepší praxi financování vysokých škol obecně?

3. Jaké způsoby řízení soukromých vysokých škol přinášejí do praxe 

nové podněty v porovnání s managementem veřejných vysokých škol?

Cílem práce je tedy objasnit, v čem jsou soukromé školy typu o.p.s. lepší 

než ostatní soukromé školy, zjistit, jaké principy financování soukromých škol 

mohou pomoci ke zlepšení stávající praxe financování vysokého školství a v čem 

soukromé vysoké školství nabízí lepší možnosti managementu než veřejné VŠ.

Metodologický postup

Výzkum diplomové práce bude smíšeného rázu, v souvislosti s hledáním 

odpovědí na výzkumné otázky bude proveden především prostřednictvím analýzy 

dokumentů, která je hlavní výzkumnou technikou. Dokumenty budou v tomto 

případě jednotlivé zákony spojené s fungováním vysokých škol, dále výzkumné 

studie a statistická data, výroční zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých

soukromých VŠ, dokumenty MŠMT ČR, Akreditační komise ČR a statistika 

Českého statistického úřadu. Zdrojem informací budou i webové stránky 

soukromých VŠ. Kvalitativní rozměr práce bude doplněn dvěma expertními 

rozhovory s představitelem managementu vybrané soukromé VŠ a také se 

zástupcem Akreditační komise ČR. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST

„Jest dobrodiní pro stát, kde uvnitř jeho skladby jsou nezávislé korporace, které 

mají schopnost samosprávy, jejich trvalost omezuje všemocnost státu, v jejich 

užším kruhu možno svobodně se rozvíjeti, dosíci cti a pravé důstojnosti ve sboru, 

proniknutém týmž přesvědčením společného ducha a povinnosti stavu, bez potřeby 

zavděčovat se mocným nebo lichotiti davu veřejného mínění.“ (prof. Vavřínek, 

1932, in: Nedorost, 2003:23)

1. SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

          1.1 Vývoj soukromého vysokého školství v ČR z hlediska právních 

předpisů

Soukromé vysoké školy jsou v současné době plnohodnotnou součástí 

terciárního vzdělávání v České republice, a to jak po stránce právní úpravy, tak 

v praktickém ohledu. Nebylo tomu tak vždy, podle Nedorosta a kol. (2003) prošly 

vysoké školy ve 20. století složitým vývojem. Po roce 1918 vznikaly nové vysoké 

školy, které byly na jedné straně veřejnými korporacemi, ale státem byly stále 

chápány jako státní ústavy. Od roku 1945 byly zakládány další vysoké školy, 

ovšem jen do roku 1948, kdy se postavení vysokých škol výrazně mění. Zákonem 

č. 58/1950 Sb. byly vysoké školy zestátněny a měly sloužit státu a jedné straně. 

Ani pozdější zákony č. 19/1966 Sb. a č. 39/1980 Sb. nepřinesly žádnou výraznou 

změnu.

           Po roce 1989 vznikl první zákon o vysokých školách č. 172/1990 Sb., 

ovšem jednalo se pouze o rámcovou právní úpravu o 45 paragrafech, která měla 

umožnit, aby se vysoké školy staly demokraticky organizovanými samosprávnými 

institucemi, které měly zaručit svobodu bádání a zveřejňování jeho výsledků, 

právo vyučovat a učit se a další akademická práva a svobody. Daný zákon ovšem 

neřešil některé zásadní otázky, zejména právní postavení vysokých škol – ty byly 

podle zákona právnickými osobami, ale měly být financovány ze státních zdrojů a 

nahlíželo se tak na ně jako na organizace, které nemají vlastní majetek a 

s majetkem státu jen hospodaří (Nedorost a kol., 2003).
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            1.1.1 Principy současného vysokoškolského zákona

            Současná právní úprava prošla v minulosti vývojem až k dnešní podobě a 

v tomto smyslu je možné vymezit principy, na kterých stojí. Podle Nedorosta a 

kol. (2003) sice není právo vysokých škol na samosprávu součástí Ústavy ČR, ale 

její demokratická východiska připouštějí závěr, že stejně jako územní společenství 

občanů mají na samosprávu nárok i akademické obce, které jsou součástí 

dosavadní právní úpravy vysokých škol, a na kterých jejich samosprávu zakládá.

Právo na vzdělání včetně vysokoškolského zaručuje Listina práv a svobod 

člověka, pro státní občany ČR navíc podle jejich schopností a možností 

společnosti bezplatně (čl. 33 odst. 1,2 Listiny). Zřizovat soukromé vysoké školy

a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem, na takových 

školách je možné vzdělání poskytovat za úplatu (čl 33 odst. 3 Listiny). 

K principům vysokého školství patří i svoboda vědeckého bádání a umělecké 

tvorby (čl. 15 odst. 2 Listiny), svoboda projevu a právo na informace, omezení 

těchto práv pak upravuje Listina (čl. 17 Listiny). Z těchto ústavních principů 

vznikl nový vysokoškolský zákon, který stanovil tyto organizační soustavu 

vysokého školství:

1. Veřejné vysoké školy, které jsou právně samostatnými veřejnoprávními 

korporacemi způsobilými mít vlastní majetek a vystupovat v právních vztazích 

vlastním jménem. Zákon zde státu ukládá závažné právní povinnosti, zejména 

poskytovat veřejným vysokým školám každoroční stálou dotaci , ale stanovuje i 

rozsáhlá veřejnoprávní oprávnění mířící k poskytování řádného vzdělání nejen po 

kvantitativní, ale zvláště po kvalitativní stránce.

2. Soukromé vysoké školy, které zákon připouští, ale nepočítá s tím, že by se 

staly hlavním pilířem vysokého školství. (Seznam soukromých VŠ v ČR je 

součástí příloh této práce)

3. Vojenské a policejní vysoké školy

Jedná se o 2 vysoké školy, a to Policejní akademii ČR v Praze a Univerzitu 

obrany v Brně.
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1.1.2 Členění vysokých škol

Vysoké školy je možné dělit podle kritéria vlastnictví, jak je uvedeno výše, 

ale také podle typu studia, a to na:

1. univerzitní vysoké školy, které uskutečňují všechny typy studijních programů a 

s tím související vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další činnost

2. neuniverzitní vysoké školy, které uskutečňují převážně bakalářské studijní 

programy, také vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další činnost a 

vnitřně se nečlení na fakulty. (Němec, 2010)

1.2 Současná právní úprava soukromých vysokých škol

V současné době existují na území České republiky soukromé vysoké školy 

tří typů: obecně prospěšné společností, společnosti s ručením omezeným a 

akciové společnosti. Všechny typy jsou umožněny zákonem o vysokých školách 

č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.2.1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

Tento zákon je zcela klíčový pro fungování všech vysokých škol na území 

ČR, tedy i pro soukromé VŠ. §39 - §43 jsou věnovány soukromým vysokým 

školám, které mohou zakládat právnické osoby se sídlem ústřední správy nebo 

hlavním místem své podnikatelské činnosti na území některého ze členských států 

EU a nebo právnické osoby, které byly zřízeny či založeny podle práva některého 

z členských států EU – ovšem jen za předpokladu, že této udělí Ministerstvo 

školství státní souhlas. Toto oprávnění soukromé vysoké školy je následně 

nepřevoditelné. Zákon přesně vymezuje náležitosti žádosti o státní souhlas1 a tím 

nastavuje principy, na kterých soukromé školství stojí. Ministerstvo školství o 

žádosti rozhoduje ve lhůtě 150 dnů od dne jejího doručení, před rozhodnutím si 

                                                          
1

§39, odst. 4 uvádí, že: „Žádost o udělení státního souhlasu obsahuje: a) název, sídlo a typ vysoké 

školy, b) právní formu právnické osoby a statutární orgán, c) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy (dále jen 

„dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy“), d) údaje o finančním, materiálním, personálním a 

informačním zajištění činnosti soukromé vysoké školy, e) návrhy studijních programů, f) návrh 

vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnosti soukromé vysoké školy a postavení členů 

akademické obce.“



7

ministerstvo vyžádá stanovisko Akreditační komise k návrhům studijních 

programů. Zde mohou vzniknout dvě situace:

1) Ministerstvo školství státní souhlas neudělí, a to na základě několika 

možných 

    okolností:

 Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko alespoň k jednomu 

z předložených studijních programů,

 dojde ke zjištění, že nejsou předpoklady pro řádné zajištění vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,

 návrh vnitřních předpisů je v rozporu se zákonem.

2) Ministerstvo školství udělí státní souhlas, rozhodne o akreditaci studijních 

programů 

     a registraci vnitřních předpisů.

§41 vymezuje roli vnitřních předpisů soukromé školy, které stanovují působnost 

orgánů podle části čtvrté až deváté daného zákona2. 

Zákon vymezuje zvláštní povinnosti soukromých vysokých škol, jedná se 

           následující:

a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a zveřejnit jako neperiodickou  

publikaci výroční zprávu -  v případě, že obdržela dotaci, je nutné zveřejnit také

výroční zprávu o hospodaření VŠ v termínu a formě stanovených ministrem,

b) vypracovat, projednat s ministerstvem a zveřejnit jako neperiodickou publikaci 

dlouhodobý záměr soukromé VŠ a jeho každoroční aktualizaci ve formě

stanovené ministrem,

c) poskytovat Akreditační komisi a ministerstvu na jejich žádost v daných

termínech a bezplatně informace potřebné pro jejich činnost,

                                                          
2 Jedná se o části Studijní program, Studium na vysoké škole, Studenti, Akademičtí pracovníci, 

Akreditace, Státní správa.
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d) pravidelně provádět hodnocení činnosti vysoké školy a zveřejňovat jeho

výsledky,

e) zveřejňovat na úřední desce seznam akreditovaných studijních programů, které 

uskutečňuje, jejich typ, členění na studijní obory, formy výuky a standardní dobry 

studia a seznam oborů, ve kterých je škola oprávněna konat habilitační řízení nebo 

řízení ke jmenování profesorem,

f) povinnost oznámit ministerstvu případnou skutečnost, že na VŠ byl prohlášen 

nebo ukončen konkurz,

g) povinnost oznámit ministerstvu zánik právnické osoby, která získala oprávnění 

působit jako soukromá VŠ.

Náležitosti výroční zprávy pak stanovuje §21 odst. 23, pokud nestanoví jiný 

právní předpis jinak4. Podobně se na výroční zprávu o hospodaření vztahuje §21 

odst. 35, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Důležité je, že výroční zpráva 

o činnosti a výroční zpráva o hospodaření, dlouhodobý záměr soukromé vysoké 

školy a výsledky hodnocení činnosti soukromé VŠ musí být veřejně přístupné. 

1.2.2 Soukromé vysoké školy – obecně prospěšné společnosti

Z hlediska právních forem jednotlivých soukromých VŠ je v této práci 

kladena do popředí obecně prospěšná společnost. Ta patří mezi neziskové 

právnické osoby a jejím hlavním posláním je poskytování obecně prospěšných 

služeb. V českém právním řádu je tento typ nestátní neziskové organizace 

zakotven zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 

změně a doplnění některých zákonů. (Deverová, 2007) Tento zákon byl několikrát 

                                                          
3 §21 odst. 2 uvádí, že: „Výroční zpráva o činnosti veřejné vysoké školy obsahuje mimo jiné: a) 

přehled činností vykonávaných v kalendářním roce, b) výsledky hodnocení činnosti vysoké školy, c) 

změny vnitřních předpisů a změny v orgánech vysoké školy, k nimž došlo v průběhu roku, d) další 

údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy.“

4 Zde např. zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

5 §21, odst. 3 uvádí, že: „Výroční zpráva o hospodaření veřejné vysoké školy obsahuje mimo jiné: a) 

roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, b) výrok auditora k roční účetní 

závěrce, pokud byla auditorem ověřena, c) přehled o peněžních příjmech a vydáních, d) přehled 

rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů, e) vývoj a konečný stav fondů, f) stav a pohyb 

majetku a závazků, g) úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových a 

ostatních.“



9

novelizován6, v současné době je velmi aktuální tzv. velká novela tohoto zákona, 

zákon č. 231/2010 Sb.7, která do fungování o.p.s. přináší některé podstatné změny 

a přibližuje je fungování obchodních společností.

O.p.s. je právnickou osobou, která má tři základní znaky:

1) je založena podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech (ZOPS),

2) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro 

všechny uživatele stejných podmínek,

3) její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, 

členů orgánů o.p.s. nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně 

prospěšných služeb, pro které byla daná o.p.s. založena.  (Skovajsa a kol., 2010)

Obecnou prospěšnost služeb posuzuje při rozhodování o zápisu do rejstříku 

o.p.s. soud, který většinou klade důraz na to, zda budou služby poskytovány pro 

všechny uživatele a za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek

(Skovajsa a kol., 2010). Podle Deverové (Deverová, 2007) jsou o.p.s. zakládány 

právě v oblasti školství, ale také kultury (divadla, galerie, knihovny atd.), 

zdravotnictví (nestátní zdravotnická zařízení apod.)

Založení a vznik o.p.s.

Obecně prospěšná společnost může být založena dvěma způsoby:

1) písemnou zakládací smlouvou uzavřenou mezi zakladateli, pokud je 

zakladatelů více, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny;

2) zakládací listinou, která má podobu notářského zápisu, pokud o.p.s. zakládá

pouze jeden zakladatel.

                                                          
6 Novelizace a změny ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 

437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009.

7 http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-cervna-2010-kterym-se-

meni-zakon-c-2481995-sb-o-obecne-prospesnych-spolecnostech-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-

zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-17878.html cit. 22.2.2011
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Zakladatel může fungování o.p.s. ovlivnit dvěma způsoby, a to 

jmenováním správní rady a dozorčí rady a dále změnit či zrušit rozhodnutí správní 

rady o zrušení o.p.s.. Další podstatnou náležitostí je §20 a §21, které nařizují o.p.s.

vydávat každoročně výroční zprávu o činnosti a hospodaření o.p.s., která musí být 

veřejně přístupná a způsob zveřejňování musí být uveden v zakládací listině. 

Obecně prospěšná společnost pak vzniká dnem, kdy je zapsána do rejstříku o.p.s., 

přičemž návrh na zápis o.p.s. do tohoto rejstříku musí být soudu podán nejpozději 

do 90 dnů po založení o.p.s. (Skovajsa a kol., 2010)

Orgány o.p.s.

Základními orgány o.p.s. jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Zákon č. 

231/2010 Sb. stanovuje, že: „Ředitel je statutární orgánem obecně prospěšné 

společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.“

Ředitel může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost 

k právním úkonům, svou funkci vykonává ve smluvním poměru. Správní rada

musí být nejméně tříčlenná a počet jejích členů musí být dělitelný třemi (§10, 

odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb.). Její členové musejí být bezúhonní a nesmějí být 

členy dozorčí rady, jejich základními činnostmi je mimo jiné schvalování 

rozpočtu o.p.s., řádné a mimořádné účetní závěrky o.p.s. a předmětu doplňkových 

činností (zákon č. 231/2010 Sb.). Správní rada dále jmenuje a odvolává ředitele, 

rozhoduje o případném zrušení o.p.s., určuje o.p.s., na kterou by se převedl 

likvidační zůstatek apod. Členové správní rady musí podle zák. č. 231/2010 Sb. 

svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o 

důležitých skutečnostech, v případě pochybností pak musí prokázat, že takto 

jednal. Funkční období členů správní rady je tříleté. Dozorčí rada je podle zákona 

č.248/1995 Sb. kontrolním orgánem o.p.s., je nejméně tříčlenná a počet jejích 

členů musí být dělitelný třemi. Náplní její činnost je zejména přezkoumávání 

řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o.p.s., informování ředitele o 

výsledcích své činnosti minimálně jednou ročně, dohled na to, zda o.p.s. vyvíjí 

činnosti v souladu se zákony a zakládací listinou o.p.s. Je také povinna upozornit 

ředitele na nehospodárné postupy. (§16, odst. 1 a 3)
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Hospodaření o.p.s.

Podle §17 zákona č. 248/1995 Sb. může o.p.s. kromě obecně prospěšných 

služeb, kvůli kterým byla založena, vykonávat i jiné činnosti – tzv. doplňkovou 

činnost. Zde je ovšem nutné splnit podmínku, že touto doplňkovou činností bude 

dosaženo účinnějšího využití prostředků o.p.s. a nebude jí ohrožena kvalita, 

rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Dále je podstatným faktem, že 

podle §17, odst. 2 se „obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na 

podnikání jiných osob.“

1.2.3 Soukromé vysoké školy – akciové společnosti

Akciovou společnost právně upravuje Obchodní zákoník (OZ) – zákon č. 

513/1991 Sb. Podle §154 obchodního zákoníku je to taková společnost, „jejíž 

základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. 

Společnost odpovídá z porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář 

neručí za závazky společnosti.“ Podle §162 může být akciová společnost založena 

právnickou osobou nebo minimálně dvěma zakladateli8, její základní kapitál u a.s. 

s veřejnou nabídkou musí činit alespoň 20 mil. Kč, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak, u a.s. založené bez veřejné nabídky je tento základní kapitál 2 

miliony Kč.

Založení a vznik akciové společnosti

Akciová společnost tedy může vzniknout na základě veřejné nabídky akcií 

nebo bez veřejné nabídky akcií. Na základě veřejné nabídky akcií pak vznikají 

upisovatelé, kteří jsou oprávnění účastnit se ustavující valné hromady (§169 OZ). 

Tato ustavující valná hromada, pokud jsou splněny předpoklady pro její

konání9, podle §171, odst. 1 OZ rozhoduje o:

 založení společnosti,

                                                          
8 § 162 Obchodního zákoníku, odst. 1 uvádí, že: „Společnost může být založena jedním 

zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli.“

9§170 OZ, odst. 1 stanovuje, že: „Ustavující valná hromada se může konat jen když byly 

účinně upsány akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno alespoň 30% 

jmenovité hodnoty akcií a případné emisní ážio.“
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 schvaluje stanovy společnosti,

 volí orgány společnosti, které má oprávnění volit. Ustavující valná hromada není 

vyžadována u založení společnosti bez veřejné nabídky akcií. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku, jehož stvrzením a.s. vzniká, podává 

představenstvo a podepisují jej všichni jeho členové. Akciová společnost pak 

vznikne dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. 

Orgány akciové společnosti

Nejvyšším orgánem a.s. je valná hromada, akcionář se jí zúčastňuje osobně 

nebo v zastoupení (§184, odst. 1 OZ), podle § 184a se koná nejméně jednou za 

rok ve lhůtě stanovené stanovami, nejpozději do 6 měsíců od dne posledního 

účetního období. Svolává ji představenstvo, příp. jeho člen. Do působnosti valné 

hromady náleží např. rozhodování o změně stanov, o zvýšení či snížení 

základního kapitálu, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, 

schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, rozhodnutí o odměňování členů 

představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o fúzi atd. (§187 OZ)

Statutárním orgánem a.s. je podle § 191 OZ představenstvo, které řídí 

činnost společnosti a jedná jejím jménem, pokud nejsou zákonem či stanovami 

vymezeny dané kompetence valné hromadě nebo dozorčí radě. §192, odst. 1 

uvádí, že představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení 

účetnictví. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada (§194, odst. 1

OZ). Představenstvo má nejméně 3 členy vyjma případů, kdy má a.s. jediného 

akcionáře (§194, odst. 3 OZ), řídí se pokyny schválenými valnou hromadou a jsou 

povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích (§194, odst. 4,5 OZ). Dozorčí rada pak 

dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské 

činnosti společnosti, členové dozorčí rady mohou nahlížet do všech dokladů a 

zápisů týkajících se činnosti a.s. (§197 OZ). Dozorčí rada má právo svolávat 

valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy a.s., a tam navrhuje potřebná opatření 

(§199, odst. 1 OZ) Dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy, počet jejích členů 

musí být dělitelný třemi. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a za 

určitých okolností také zaměstnanci a.s. (§200, odst. 1 OZ), účastní se valné 

hromady a jsou povinni ji seznámit s výsledky své kontrolní činnosti (§201, odst. 
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1), také přezkoumávají účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady 

ztráty a své vyjádření předkládají valné hromadě. 

1.2.4 Soukromé vysoké školy – společnosti s ručením omezeným

Založení a vznik s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je taková, „jejíž základní kapitál je 

tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud 

nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.“ (§105, odst. 1 OZ) 

S.r.o. může být založena jednou osobou, může mít nejvíce padesát společníků

(§105, odst. 2,3). Podle §106 OZ odpovídá společnost za porušení svých závazků 

veškerým svým majetkem, společníci ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle 

stavu zápisu v obchodním rejstříku (§106). Výše základního kapitálu společnosti 

je min. 200 000 Kč, výše vkladu společníka je min. 20 000 Kč. Smlouva mezi 

společníky je pak společenská smlouva. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

podepisují všichni jednatelé, s.r.o. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Orgány s.r.o.

Nejvyšším orgánem s.r.o. je valná hromada, jejíž agendou je např. 

schvalování jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

schvalování účetních závěrek, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů o úhradě ztrát, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o 

změně obsahu společenské smlouvy , rozhodování a zvýšení či snížení 

základního kapitálu, jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, členů dozorčí 

rady, vyloučení společníka, rozhodování o fúzi atd. (§125 OZ). Statutárním 

orgánem s.r.o. je jeden či více jednatelů, omezení jednatelských oprávnění je 

možné pouze prostřednictvím společenské smlouvy, stanov nebo valné hromady. 

Jednatel vede obchodní společnost, k rozhodnutí o obchodním vedení s.r.o. je u 

společnosti s více jednateli nutný souhlas většiny jednatelů nebo jak určí 

společenská smlouvy (§133 OZ). Jednatelé mají podle §135 zajistit řádné vedení 

předepsané evidence a účetnictví, naopak §136 omezuje jejich jednání jménem 

společnosti – nesmí podnikat v podobném nebo stejném oboru, zprostředkovávat 

nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti atd. Dozorčí rada je u s.r.o. 
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zřizována pokud tak stanoví zákon nebo společenská smlouva (§137 OZ), její 

agendou je pak dohled nad činností jednatelů, nahlížení do obchodních a účetních 

knih a dalších dokladů, přezkoumávání účetních závěrek atd. (§138 OZ).

1.3 Akreditační komise

„Institut „akreditace“ byl na vysoké školy zaveden zákonem č. 172/1990 Sb.,           

o vysokých školách, který stanovil, že vláda si jako svůj poradní orgán zřizuje 

akreditační komisi.“ (Vinš, 2004) Následně byla Akreditační komise (AK) zřízena 

k 1.9.1990 v rámci nařízení vlády ČR č. 350/90 Sb., o akreditační komisi. Podle 

této právní úpravy měla AK postavení poradního orgánu vlády pro oblast 

vysokých škol, který bude ale nezávislý na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT), Radě vysokých škol10 i vysokých školách samotných. 

Pojem „akreditace“ však nebyl v legislativě vůbec zaveden, účelem založení AK 

bylo vytvoření nezávislého a odborného grémia, které bude napomáhat při 

zajišťování kvality vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na VŠ a 

také hodnocení této kvality. (Vinš, 2004)

Akreditační komise má podle §83 zák.č.111/1998 Sb. 21 členů, tento zákon 

dále stanovuje, že předsedu, místopředsedu a členy AK jmenuje vláda na návrh 

ministra školství. Členové AK jsou jmenováni na dobu 6 let, nejvýše však na dvě 

funkční období.  Členem AK může být pouze osoba, která je všeobecně 

uznávanou odbornou autoritou a tato funkce je neslučitelná s funkcí rektora, 

prorektora či děkana. Odvolání z funkce je možné jen pro dlouhodobou neúčast 

na práci AK či na vlastní žádost. Podstatná je nezávislost členů AK při výkonu 

své funkce. AK může podle zákona zřizovat poradní pracovní skupiny, jejichž 

složení se odvíjí od typu studijního programu, jeho formy a cíle, kterým by mělo 

odpovídat. 

§84, odst. 2 vymezuje činnost AK, která se vyjadřuje k:

 žádostem o akreditaci studijních programů,

                                                          
10

Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol podle §92, odst. 1 písm. a) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Zabývá se 

rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol. 

Dostupné z : http://www.radavs.cz/ cit. 11.3.2011
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 žádostem o oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,

 ke zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty veřejné VŠ,

 k udělení státního souhlasu pro právnickou osobu, která chce působit jakou 

soukromá VŠ

 k určení typu VŠ.

Podle §85 má AK doporučit zjednání nápravy, pokud zjistí, že došlo 

k nedostatkům při uskutečňování akreditovaných činností. Při závažných 

nedostatcích v tomto uskutečňování navrhne MŠMT omezení, pozastavení nebo

odnětí akreditace. 

Pracovní skupiny AK

V AK existují pracovní skupiny dvojího druhu:

1. tzv. „stálé pracovní skupiny“, které posuzují všechny žádosti o akreditace, o

zřizování soukromých VŠ nebo fakult veřejných VŠ

2. tzv. „účelové pracovní skupiny“, ty hodnotí fakulty, VŠ nebo úroveň 

akreditovaných činností příslušné VŠ – tato je zřizována pouze pro období, ve 

kterém trvá vlastní hodnocení.

Zákonem č. 111/1998 Sb. byla stanovena doba hodnocení na jeden a 

půl roku s možností prodloužení.  Způsob hodnocení se pak od roku 1998 

vyvinul v nový statut, který vláda schválila v roce 2004, kdy byl kladen důraz 

nejen na hodnocení činnosti VŠ, ale nové také na hodnocení kvality 

akreditovaných činností. (Vinš, 2004) 

Jiný způsob hodnocení vymezuje Výroční zpráva MŠMT: vnitřní 

hodnocení, které probíhá na vysokých školách podle podmínek vymezených 

statutem dané školy (např. elektronické či papírové dotazníky pro studenty), a 

vnější hodnocení, které vykonává Akreditační komise ČR a zaměřuje se, jak je 

již uvedeno výše, na tzv. institucionální hodnocení (kvalita činnosti VŠ) a 

kvalitu akreditovaných činností (Výroční zpráva o činnosti vysokých škol 2009, 

MŠMT 2010).
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Od roku 1999 bylo možné zaznamenat expanzivní vývoj žádostí o 

udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola. Tento rozvoj 

vedl AK ke snaze přizpůsobit zavedený systém hodnocení fakult univerzitních VŠ 

i pro nově vznikající sektor neuniverzitních VŠ. MŠMT tuto situaci řešilo 

vypsáním veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo zpracování návrhu metodiky a 

požadavků na hodnocení neuniverzitních VŠ. V rámci tohoto řešení tak proběhl 

první projekt hodnocení soukromých VŠ, a to na Bankovním institutu v Praze a 

na Vysoké škole hotelové v Praze, následně také na Literární akademii v Praze. 

(Vinš, 2004)

1.4 Současné soukromé vysoké školství

V roce 2009 bylo možné studovat na soukromých VŠ těchto typů:

 17 obecně prospěšných společností

 7 akciových společností

 20 společností s ručením omezeným. 

Dále je možné konstatovat, že žádná soukromá vysoká škola nenabízí 

vzdělání 

v Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 

Nabídka studijních programů na soukromých VŠ

Soukromé vysoké školy poskytovaly v roce 2009 studium ve 213 akreditovaných 

studijních programech, a to:

 147 bakalářských studijních programů

 2 magisterské studijní programy

 61 navazujících magisterských oborů

 3 doktorské studijní programy.

Z hlediska oborů byly nejpočetnější ekonomicky zaměřené studijní programy 

(46%), dále společenskovědní programy (24%), programy z oblasti právních 
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věd a nauk (9%). Naopak zde lze vysledovat nejnižší nabídku u zdravotnických a 

psychologických programů (méně než 2%).

(Výroční zpráva o činnosti vysokých škol 2009, MŠMT 2010)

V tabulce je možné vidět vývoj počtu studentů v jednotlivých studijních 

programech 

v letech 2002-2008:
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Studenti soukromých VŠ ve vybraných studijních programech

Techn ické vědy a nauky Humanitní a společenské vědy a nauky

Ekonomické vědy a nauky Právní vědy a nauky

Pedagogika, učitelství a soc. péče

                                  (Soukromé vysoké školy a jejich vývoj od roku 2000, ČSÚ)

Evidentně největší nárůst studentů je možné zaznamenat u ekonomických 

studijních programů, dále pak u humanitních a společenských věd. Naopak velmi 

nepatrný růst je patrný u technických věd a nauk. To potvrzuje trend soukromých 

VŠ, které se zaměřují na ekonomické, společenskovědní a právní studijní 

programy.

Počet studentů na soukromých VŠ a jejich úspěšnost

V roce 2009 se na soukromé vysoké školy přihlásilo 17 101 osob, největší 

zájem byl zaznamenán o studium na Univerzitě Jana Amose Komenského (3088 
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osob) a Vysoké škole finanční a správní (1562 osob). Při přijímacím řízení bylo 

na soukromých VŠ úspěšných 87,7% uchazečů. Pro srovnání je možné uvést, že 

na veřejné vysoké školy se v roce 2009 hlásilo 134 108 osob, největší zájem 

uchazečů byl o studium na Masarykově univerzitě (28055 osob) a Univerzitě 

Karlově (25 939 osob). Úspěšnost u přijímacích zkoušek na veřejných VŠ byla 

68,1%.

2. UKOTVENÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ JAKO SOUČÁSTI OBČANSKÉ 

SPOLEČNOSTI

Spojitost mezi vysokým školstvím a občanskou společnosti je možné najít 

v několika rovinách. Předně je výslovně jmenována v zákoně č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách11: „Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou 

vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají 

klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji 

společnosti tím, že hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických 

otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při 

utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní.“

            2.1 Vysoké školy a občanská společnost

Přesto je třeba si klást otázku, zda vůbec vysoké školství nějak souvisí 

s občanskou společností. Podle Čerycha (Čerych, 2009) jsou vysoké školy 

důležitou složkou občanské společnosti, samotné vysoké školství podle něj patří 

do neziskového sektoru, neboť zpravidla nebývá zaměřeno na zisk. Vysoké 

školství od 80. let 20. století utváří několik trendů a jedním z nich je i 

diverzifikace vysokého školství, kdy se původní soustava několika tradičních 

univerzit rozšířila na vysoké školy různých typů. Současně dochází i 

k diverzifikaci oborů a způsobů financování. Tento trend pak přispívá k rozvoji 

občanské společnosti a rozvoj vysokého školství obecně přináší občanské 

společnosti výhody, mohou hrát důležitou roli např. v příhraničním styku, 

regionálním rozvoji apod.  

                                                          
11 §1, odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
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Pokud budeme na občanskou společnost nahlížet jako prostor „svobodného 

jednání a sebeorganizace občanů mezi rodinou, trhem a státem“ (Skovajsa a kol., 

2010:62), takovou, která „je především oblastí lidského sdružování neformálního 

nebo formálního charakteru, hnutí a iniciativ, spolků, společností, církví, asociací, 

svazů, klubů, sborů, nadací a dalších subjektů“ (Skovajsa a kol., 2010:63), 

společenství lidí, kteří se mohou svobodně sdružovat a shromažďovat s cílem 

naplnit nějakou společensky žádoucí potřebu nebo svůj vlastní zájem, můžeme 

sledovat vznik mnoha neziskových organizací, které projevem občanské 

společnosti jistě jsou. Právě takovou neziskovou organizací může být vysoká 

škola, v případě českého prostředí obecně prospěšná společnost. 

Vysoké školy mohou přispět k rozvoji evropské občanské společnosti, je 

možné mluvit o harmonizaci studia v evropských zemích, a to tím, že jsou 

uznávány diplomy, existuje možnost cestování pro studenty i pracovníky univerzit 

aj. (Břicháček, in Čerych, 2011:5) Podle Kovařovice (Kovařovic, in Čerych, 

2011:5) žijeme ve třech rovinách – evropské, národní a lokální – a všechny tři se 

navzájem prolínají a ve všech mohou vysoké školy sehrát významnou úlohu.           

2.2 Koncept „třetí role univerzit“

         Jiný aspekt působení vysoké školy na občanskou společnost je možné najít 

v konceptu „třetí role univerzit“. Původně byly dvěma hlavními funkcemi 

vysokého školství výzkum a vzdělávání, nyní je možné vymezit další, „třetí roli 

univerzit“, která rozšiřuje zodpovědnost a úkoly vysokého školství na úkoly, které 

přímo nesouvisí s výzkumem nebo vzděláváním. Patří sem např. podpora 

regionálního a místního rozvoje, podpora zdravotnictví a zdravotnických zařízení 

apod. Tato třetí funkce vysokých škol se v Evropě prosazovala od 60. let 20.století

v souvislosti s modernizací vysokého školství. (Čerych, 2009) O vztahu mezi 

pojmy „občanská společnost“ a „třetí role univerzit“ pak Čerych mluví jako o

synergii - výzkum a vzdělávání typické pro vysoké školy na jedné straně a

charitativní, veřejnoprávní i čistě zájmové cíle u neziskových organizací, které 

určuje jako synonymum občanské společnosti.

           Pojem „třetí role vysokých škol“ se objevil ve Velké Británii a původně se 

týkal pouze role, jakou hrají vysoké školy ve společnosti, tedy přenosu znalostí a 

technologií, a tak také zakořenila v Evropě. Následně byla definice využívána i ve 
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smyslu „označení pro aktivity primárně určené k podpoře regionálního zapojení a 

růstu“. (Škarabelová, Randusová, 2009) Toto vymezení zahrnovalo rozmanité 

formy vzdělávání, participaci na vyšším vzdělání ekonomicky znevýhodněných 

skupin, nabízení podpory malým a středním firmám a rozvíjení partnerství s nimi. 

Zde se nabízí chápání takových aktivit „třetí role vysokých škol“, které v ziskové 

sféře vystupují pod termínem „společenská odpovědnost firem“. (Škarabelová, 

Randusová, 2009)

Společenská odpovědnost firem (corporate social resopnsibility) je

vyjádřením finanční podpory organizacím občanské společnosti12 ze strany 

obchodních společností, podle A. Carrolla (Carroll, 1979, in: Skovajsa a kol., 

2010:159) má 4 základní součásti: 

1. ekonomická odpovědnost

2. právní odpovědnost

3. etická odpovědnost

4. filantropická odpovědnost

          Koncept společensky odpovědné firmy se stává aktuálním i pro Evropskou 

unii, která zde spatřuje nástroj trvale udržitelného a přijatelného růstu. Evropská 

unie v roce 2001 vydala tzv. Zelenou knihu, kde se objevuje první definice CSR 

pro EU. CSR je „dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do 

každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders“ (Trnková, 

2004:7, in: Škarabelová, Randusová, 2009:21). V rámci této představy se u 

vysokých škol předpokládá podpora ekonomického a sociálního rozvoje13 na 

                                                          
12 Těchto organizací jsou celosvětově miliony, Lester M. Salamon a Helmu K Anheier 

vytvořili mezinárodní definici těchto organizací – strukturálně-operacionální definici. Ta se skládá z 5 

znaků, které musí organizace splňovat, aby byla organizací občanské společnosti: organizovanost, 

soukromý charakter a nezávislost na státu, zásada nerozdělování zisku, samosprávnost, dobrovolnost. 

(Skovajsa a kol., 2010)

13 Sociální a ekonomická dimenze hodnocení třetí role vysokých škol vychází z projektu a 

stejnojmenného dokumentu „Observatory of the European University“, kterého se zúčastnilo 14 

evropských zemí, aby bylo možné univerzitám poskytnout nástroje vhodné pro řízení výzkumné 

činnosti 

(http://www.utwente.nl/mb/cheps/research/researchclusters/cluster3/Finished%20Projects/Europe

an%20University%20Observatory.doc/) cit. 14.2.2011
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území, kde působí. Podle Škarabelové a Randusové (2009:25) je tak možné 

mluvit o zapojení univerzit do sociálního a kulturního života, podle výsledků 

jejich výzkumu se to ovšem v Evropě týká pouze univerzit ve Velké Británii a 

Švédsku.

2.3 Vysoké školy a neziskový sektor

Možnost průniku vysokých škol a občanské společnosti nabízí i Alán, který 

zmiňuje možnost vzniku organizační platformy pro spolupráci vysokých škol a 

občanského sektoru, kterou by představovaly hlavně velké neziskové organizace. 

Rozvíjí myšlenku možného vzniku spíše výzkumného než vzdělávacího zařízení, 

jelikož výzkum má mnoho dalších institucionálních nositelů, sociálně vědní a 

humanitní obory narážejí na nedostatek kontaktů s podnikovou sférou apod.

(Alán, 2009). Podle Konopky (Konopka, in: Čerych, 2011) se mezi vysokými 

školami a NNO projevuje symbióza, kdy vysoké školy dodávají teoretické modely 

a produkují specialisty a s tímto základem pak mohou NNO i jiné instituce 

iniciovat společenské změny. 

V zahraničí je možné nalézt řadu dobrých příkladů, jak se univerzity 

zapojují do fungování občanské společnosti, a které dokazují, že se vzájemně 

velmi ovlivňují. Steinsky-Schwarz (2009) vymezuje 4 základní způsoby 

angažování univerzit vůči společnosti:

 „zviditelnění“ a „pochopení“ neziskového sektoru prostřednictvím výzkumných a 

vzdělávacích institucí,

 vzdělávání stávajících či budoucích vedoucích neziskových organizací,

 spolupráce s komunitními organizacemi a následné zlepšení efektivity 

neziskového sektoru, podpora společenské změny a sociální inovace,

 otevření univerzitních zařízení pro veřejnost.

Důkazem realizace prvního z vytyčených způsobů je založení Centra pro 

studium občanské společnosti na Johns Hopkins University (Centre for Civil 

Society Studies), kde jsou neziskové instituce předmětem empirických studií. 

V návaznosti na tuto skutečnost začala vznikat také specializovaná centra 

zaměřená na určité činnosti neziskové sféry (např. The National Centre on 
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Philanthropy and the Law, New York University14). Vzdělávání v oblasti řízení

jako druhá možnost působení univerzit ve společnosti je zřejmě nejrozšířenější 

činnosti univerzit v severoamerickém prostředí, následuje i praktické uplatnění 

výzkumu k dosažení sociálních a environmentálních cílů, kdy se od 60. let 20. 

století projevuje snaha přibližovat badatele a komunitní skupiny problémům 

v jejich společnostech nebo palčivým mezinárodním otázkám jako je např. změna 

klimatu. 

3. MANAGEMENT VYSOKÝCH ŠKOL

Vzhledem k charakteru této práce a nastaveným výzkumným otázkám je 

nezbytné zaměřit se v této části práce na teorie managementu (řízení) vysokých 

škol. Následně bude popsána situace na veřejných vysokých školách, kterou 

upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Konečně budou 

specifikovány způsoby řízení jednotlivých typů soukromých škol.

3.1 Modely řízení vysokých škol

V oblasti řízení vysokých škol je možné nalézt dva základní modely:

1. model státní kontroly (state control model)

2. model státního dohledu či nepřímého řízení (state supervising model)

(Neave, Van Vught, 1991; in: Šebková, Kohoutek, 2006:145)

Model státní kontroly představuje přímou kontrolu vlády a 

ministerstva nad všemi činiteli ovlivňujícími rozvoj vysokého školství –

podmínky přijetí, absolvování, kurikulum, skladbu studijních programů, studijní a 

zkušební řád atd. Oproti tomu model státního dohledu přináší vládě a 

ministerstvu kompetenci formulace obecné strategie rozvoje vysokého školství

a jako majoritní poskytovatel finančních prostředků požadují od VŠ záruky jejich 

efektivního využívání, hlavně prostřednictvím monitorování a hodnocení kvality 

                                                          
14

Centrum bylo založeno v roce 1988, jeho cílem je zkoumat právní otázky, které ovlivňují národní 

neziskový sektor, a prověřovat právní teorie, které souvisejí s charitativními organizacemi.
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jejich činností a v posledních letech rozvojem akreditace v souladu s principy 

Boloňského procesu15. (Šebková, Kohoutek, 2006)

Pro popsání komplexity a dynamiky změn řídícího procesu je však 

vhodnější Olsenova typologie (Gornitzka, Maasen, 2002; in: Šebková, Kohoutek, 

2004), která zahrnuje 4 modely autonomie státu a vysokých škol:

1. Model svrchovaného řízení (the sovereign steering model)

Vysoké školství je zde vládním nástrojem pro dosažení politických, 

ekonomických nebo společenských cílů státu, to se děje prostřednictvím pevné 

kontroly nad řízením VŠ a autonomie vysokých škol je silně omezena.

2. Model institucionálního řízení (the institutional steering model)

Vysoké školy mají podle tohoto modelu především zachovávat a chránit 

tradiční akademické hodnoty proti zásahům ze strany státu, řízení VŠ je 

ponecháno na jejich vedení, zejména rektora. Vztah VŠ a státu má podobu 

vzájemné neintervence.

3. Model korporátně-pluralitního řízení (the corporate-pluralist 

steering model)

V řízení VŠ jsou reflektovány zájmy jednotlivých stakeholders (studentská 

unie, školské odbory, profesní asociace apod.), stát je prostřednictvím 

ministerstva pouze jednou z těchto zúčastněných skupin je zde stát 

prostřednictvím ministerstva.

4. Model řízení supermarketu  (the supermarket steering model)

Hlavním posláním VŠ je zde poskytování a prodej výukových a 

výzkumných služeb,

proto jsou rozhodovací pravomoci státu omezeny na minimum za předpokladu,

státní aktivity v řízení VŠ budou nakonec méně efektivní než řízení samotné VŠ.

                                                          
15

Boloňský proces zahájila tzv. Boloňská deklarace, tj. dokument, kterým se ministři a 

později i vysoké školy přihlásily k vytvoření otevřeného prostoru vysokého školství v Evropě. Tento 

dokument vznikl v roce 1999 a podepsalo jej 31 ministrů a 29 evropských zemí. 

http://www.bologna.msmt.cz/ cit. 13.3.2011
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Pro Olsenovu teorii je podstatné, že jednotlivé modely se v praxi prolínají a 

kombinují a neexistuje tak žádný „čistý“ model. (Šebková, Kohoutek, 2006)

Situace řízení VŠ v České republice

V České republice by se v souvislosti s událostmi roku 1989 a následného 

vývoje dalo mluvit o poměrně rychlém přechodu od modelu státní kontroly 

k modelu státního dohledu – ovšem tento radikální přechod k demokratickým 

principům řízení VŠ se odráží na současném stavu: rozhodnutí důležitá pro 

proces řízení jsou často debatována všemi samosprávnými orgány VŠ (rektor, 

akademický senát, vědecká/umělecká rada, správní rada), ovšem za cenu velké 

administrativní a časové náročnosti. Tento způsob je možné nazvat kolegiální 

řízení (collegial management), jeho nevýhodou je především zmíněná 

těžkopádnost a neschopnost rychle reagovat na náhlé problémy. Protikladem 

tohoto způsobu je korporativní řízení (corporate management), kde jsou 

podstatná rozhodnutí v kompetenci rektora a jeho poradního sboru (kolegia). 

Rychlost a efektivita jsou zde však vykoupeny ústupem od tradičních 

akademických hodnot, zejména možnost každého účastníka vzdělávání na VŠ 

nějakým způsobem se zapojit do rozhodování. Kvůli této nedemokratičnosti se 

ovšem tato forma v ČR zatím příliš neprosadila. Ideálním stavem se tak zdá být 

„nepřímé systémové řízení ministerstva (zodpovědnost za rozhodování o 

systémových vývojových prioritách) s přesunem zodpovědnosti za formu a 

způsob jejich naplnění (včetně hospodaření s finančními prostředky) na centrální 

(rektorát), resp. základní (fakulta) institucionální úroveň kombinující kolegiální a 

korporativní způsob řízení dle povahy rozhodované činnosti.“ (Šebková, 

Kohoutek, 2006:148)

3.2 Řízení veřejné vysoké školy podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých 

školách

V zákoně č. 111/1998 Sb. je možné dohledat veškeré podstatné informace, 

které se týkají vzniku, orgánů a samosprávy veřejné vysoké školy. Podle §5, odst. 

1 se veřejná VŠ zřizuje a zrušuje zákonem. Tato závislost na orgánech státu 

však neznamená, že veřejné VŠ nemají samosprávnou působnost, naopak jí 

disponují v těchto záležitostech (§6 zákona č.111/1998 Sb.):
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 vnitřní organizace

 určování počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínek pro přijetí ke studiu a

rozhodování v přijímacím řízení

 tvorba a uskutečňování studijních programů

 organizace studia

 rozhodování o právech a povinnostech studentů

 zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti

 pracovněprávní vztahy a určování počtu akademických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců

 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami a zahraniční 

styky

 ustavování samosprávných akademických orgánů vysoké školy, pokud zákon 

nestanoví jinak

 hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v souladu se zvl. předpisy

 stanovení výše poplatků spojených se studiem

V tomto ohledu je tedy možné konstatovat, že vysoké školy rozhodně 

mají prostor pro uplatňování vlastních představ o řízení, hospodaření s majetkem, 

stanovování poplatků apod. Stejně tak může akademická obec svobodně 

naplňovat své představy o organizaci studia a realizaci studijních programů.

Orgány veřejné vysoké školy

Zákon o vysokých školách stanovuje samosprávné orgány, které veřejná VŠ 

musí mít (§7):

a) akademický senát
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b) rektor

c) vědecká rada nebo umělecká rada nebo akademická rada na 

neuniverzitní VŠ

d) disciplinární komise

Dalšími orgány pak jsou podle §7, odst. 2:

a) správní rada veřejné VŠ

b) kvestor

Charakteristika jednotlivých orgánů

Akademický senát (§8)

Jedná se o samosprávný zastupitelský orgán, který má minimálně 11 členů, 

z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu musí tvořit studenti. Členy 

akademického senátu volí členové akademické obce veřejné VŠ. Konkrétní počet 

členů, způsob jejich volby a způsob volby předsedy, orgány senátu a jejich 

ustavování a důvody zániku členství stanová vnitřní předpis veřejné VŠ. 

V akademickém senátu nemůže být rektor, prorektor, děkan a proděkan. Funkční 

období členů senátu je maximálně tříleté. Zasedání akademického senátu veřejné 

vysoké školy jsou pak veřejně přístupná. 

K agendě akademického senátu patří především rozhodování (na návrh 

rektora) o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠ, 

schvalování (na návrh rektora) vnitřní předpisy VŠ, schvalování rozpočtu veřejné 

VŠ a kontrolování využívání prostředků, schvalování výroční zprávy o 

hospodaření VŠ, schvalování hodnocení VŠ předloženého rektorem, schvalování  

návrhu rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise 

atd. (§9)

Rektor (§10)

Rektor stojí v čele veřejné VŠ, jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud 

zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní tuto funkci 

rektor. Rektora na návrh akademického senátu jmenuje a odvolává prezident 
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republiky, funkční období rektora je čtyřleté a je možné vykonávat ji maximálně 

dvě po sobě jdoucí období. Rektora zastupují prorektoři, které rektor jmenuje a 

odvolává, mzdu rektora stanovuje ministr.

Vědecká rada (§11)

Vědecká rada veřejné VŠ projednává dlouhodobý záměr VŠ, schvaluje 

studijní programy (pokud to není v kompetenci vědecké nebo umělecké rady 

fakulty), vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním 

řízení podle zákona, vyjadřuje se k otázkám stanoveným rektorem. Členy vědecké 

rady jmenuje a odvolává rektor a jsou jimi významní představitelé oborů, v nichž 

vykonává VŠ svou činnost, předsedou je pak rektor. 

Disciplinární komise (§13)

Členy této komise a jejího předsedu jmenuje rektor, polovinu členů komise 

musí tvořit studenti. Funkční období členů komise je maximálně dvouleté. 

V pravomoci disciplinární komise je projednávání disciplinárních přestupků 

studentů dané VŠ, pokud nejsou zapsáni na žádné z jejích fakult. Disciplinární 

komise se nezřizuje, pokud jsou všichni studenti veřejné VŠ zapsáni.

Správní rada (§14)

Členy správní rady jmenuje a odvolává ministr po projednání s rektorem, 

měli by jimi být v přiměřeném zastoupení hlavně představitelé veřejného života, 

územní samosprávy a státní správy. Počet členů musí být vždy dělitelný třemi, 

minimálně však devět. Funkční období členů je šest let, zasedání správní rady 

svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. Správní rada se vyjadřuje hlavně 

k dlouhodobému záměru VŠ a dalším věcem předloženým ministrem nebo 

rektorem, k rozpočtu VŠ a k výroční zprávě o činnosti VŠ a výroční zprávě o 

hospodaření VŠ. 

Kvestor (§16)

Kvestor je jmenován a odvoláván rektorem, v rozsahu stanoveném opatřením 

rektora řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím 

jménem.
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Fakulty

Veřejná vysoká škola má podle zákona své členění a jedním z jejích článků 

jsou i fakulty jednotlivých univerzit. Každá fakulta má podle §23 svůj 

samosprávný zastupitelský orgán a také podle §24 svá práva. Mezi ty patří:

 tvorba a uskutečňování studijních programů

 zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další 

činnosti

 pracovněprávní vztahy

 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném 

zákonem

 zahraniční styky a aktivity

 ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace 

fakulty

 nakládání s přidělenými finančními prostředky

 doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti

Orgány fakulty

K samosprávným akademickým orgánům fakulty patří:

a) akademický senát fakulty

b) děkan

c) vědecká rada fakulty

d) disciplinární komise fakulty

Akademickou obec fakulty pak tvoří akademičtí pracovníci a studenti této 

fakulty.
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Akademický senát fakulty (§26)

Akademický senát je stejně jako akademický senát veřejné VŠ 

samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, má nejméně 9 členů, 

kdy nejméně třetinu a nejvýše polovinu tvoří studenti. Členy volí ze svých řad 

členové akademické obce fakulty. Akademický senát fakulty rozhoduje především 

o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť (na návrh 

děkana), schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení 

akademickému senátu vysoké školy, schvaluje rozdělení finančních prostředků 

fakulty předložené děkanem, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu 

o hospodaření předloženou děkanem, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu, 

usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popř. navrhuje jeho odvolání atd.

Děkan (§28)

Děkan stojí v čele fakulty, jmenuje jej a odvolává na návrh akademického 

senátu fakulty rektor. Funkční období děkana je čtyřleté, je možné zastávat funkci 

pouze dvakrát po sobě, děkana zastupují proděkani. 

Vědecká rada fakulty (§29)

Tato rada má stejné pravomoci jako vědecká rada veřejné VŠ s tím rozdílem, 

že členy rady jmenuje a odvolává děkan, jejím předsedou je děkan a projednává 

otázky, které jí předloží děkan.

Disciplinární komise fakulty (31)

Tato komise je jmenována děkanem, stejně jako u disciplinární komise 

veřejné VŠ tvoří polovinu členů studenti a jejich funkční období je dvouleté. 

Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a 

návrh předkládá děkanovi. 

Tajemník fakulty (§32)

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném 

děkanem, je také jmenován a odvoláván děkanem. 
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3.3 Řízení soukromých vysokých škol

Soukromé vysoké školy mají odlišný způsob řízení na rozdíl od veřejných 

VŠ, hlavně proto, že jsou nuceny spoléhat na svou schopnost zajistit si stabilní 

zdroj financí pro své fungování. Nemohou totiž spoléhat na státní dotaci, která je 

pro veřejné VŠ jistotou a jejich management tak z velké části ovlivňuje způsob 

financování.

Soukromé VŠ mají svobodu v rozhodování o tom, které orgány budou 

vykonávat působnost podle části čtvrté až deváté zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách16. Tuto působnost stanovují vnitřní předpisy soukromé školy, 

které musí být registrovány podle §36 zákona č.111/1998 Sb. Ministerstvem 

školství, přičemž žádost o registraci podává ministerstvu rektor. Ministerstvo pak 

rozhoduje do 90 dnů, pokud vnitřní předpis odporuje zákonu nebo jinému 

právnímu předpisu, ministerstvo žádost zamítne. Vnitřní předpis pak nabývá 

platnosti registrací.

3.3.1 Způsob řízení soukromé vysoké školy – obecně prospěšné společnosti

Management soukromé VŠ, která je obecně prospěšnou společností, je 

nutné vymezit jako organizaci, která svým založením patří mezi neziskové a tato 

neziskovost by se tudíž měla projevit i v tom, jakým způsobem funguje a na 

jakých principech. Plamínek a kol. (1996) nabízí představu takové organizace 

jako stavby s dvěma základními kameny, dvěma pilíři a dvěma patry:

                                                          
16 Podle tohoto zákona se jedná o části Studijní program, Studium na vysoké škole, Studenti, Akademičtí pracovníci, 

Akreditace, Státní správa.
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Základem organizace by tak mělo být poslání, tedy vyjádření důvodu její 

existence, od kterého se odvíjí činnost a veškeré procesy v organizaci. Následuje 

prostředí, ve kterém organizace funguje, to zahrnuje především sociální a 

ekonomickou situaci a samozřejmě také platnou legislativu. Pilíři jsou pak na

jedné straně lidé, kteří v organizaci pracují a jsou důležitým faktorem činnosti, a 

dále pak prostředky, a to nejen materiální ve smyslu peněz a předmětů, ale 

také hodnot, které napomáhají realizovat poslání. Na těchto pilířích pak stojí 

nástroje, tj. plánování, hodnocení činnosti, styl řízení, komunikaci uvnitř 

organizace atd., a také činnost, tedy konkrétní působení dané organizace. 

Řízení o.p.s. od 1.1.2011 je podstatně změněno právě zákonem 231/2010 Sb., 

a to především tím, že statutárním orgánem již není správní rada, ale ředitel, který 

řídí celou o.p.s. (viz kapitola 1.2.2) V praktických možnostech této práce není 

možné porovnávat způsob managementu všech soukromých škol – obecně 

prospěšných společností, proto budou v této části vymezeny informace o řízení 

dvou univerzitních soukromých VŠ a to Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. a 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

                                       POSLÁNÍ

                            LEGISLATIVA

LIDÉ PROS

TŘED

KY

                         NÁSTROJE

  ČINNOST
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  Organizační schéma Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (Výroční zpráva 2009)



33

      (Organizační schéma Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. (Výroční zpráva za rok 2008/2009)

Z těchto modelů managementu obou škol je možné vyčíst, že na vrcholu

pomyslné pyramidy je správní rada, které podléhá rektor školy a také kancléř 

nebo kvestor. Zajímavým poznatkem je, že v rámci MUP Praha, o.p.s. je vedení 

školy rozděleno na část manažerskou a část, která řeší finanční aspekty 

fungování, zatímco u VŠFS, o.p.s. patří samostatná agenda kancléře nikoliv 

finančnímu řízení, ale komunikaci, PR a právnímu a jinému poradenství. 

Rektorovi pak obecně podléhají jednotliví prorektoři, akademické grémium, 
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kolegium rektora a naopak kancléři či kvestorovi organizace studia a ekonomika a 

provoz (MUP Praha, o.p.s.), u VŠFS je kvestor odpovědný rektorovi. Stranou 

tohoto managementu pak je v případě MUP Praha, o.p.s. zakladatelka a dozorčí 

rada, u VŠFS, o.p.s. je to pak vědecká rada a disciplinární komise. 

Tyto modely řízení není možné vztahovat na všechny soukromé vysoké školy 

– obecně prospěšné společnosti, lze z nich však vyčíst, že školy věnují zvýšenou 

pozornost ekonomickým a marketingovým aspektům. Modely řízení ovšem 

pocházejí z roku 2009, tedy z doby, kdy ještě nebyla v platnosti novela 231/2010 

Sb., která ustavuje ředitele o.p.s. jako statutární orgán, a statutárním orgánem je 

zde ještě správní rada. Nicméně podstata rozdělení akademické a finanční, resp. 

komunikační, PR apod. oblasti je zde zjevné. 

3.3.2 Způsob řízení soukromých vysokých škol – a.s. s.r.o.

Principy řízení akciových společností a společností s ručením omezeným 

plynou již se samotného ustavení orgánů, statutárních orgánů a samozřejmě 

skutečnosti, že se jedná o obchodní společnosti zaměřené na zisk a tyto budou mít 

podle toho uspořádané vedení. Tuto skutečnost je možné doložit na struktuře 

managementu první soukromé vysoké školy v ČR, založené v roce 1999,

Bankovního institutu vysoká škola Praha, a.s.:
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                              (Výroční zpráva Bankovní institut Praha, a.s. za rok 2009)

Z obrázku je možné dedukovat, že rektor a pod jeho vedením existující 

vysoká škola je pouze jedním z úseků, které podléhají vedení celé akciové 

společnosti a na úrovni samotné vysoké školy je stejně tak obchodní úsek, úsek 

logistiky a finanční úsek. Lze tedy dovodit, že samotná akademická funkce 

obchodní společnosti je na stejné úrovni jako ekonomika a obchod a není jim 

nadřazená. Tato struktura odpovídá tomu, jak má fungovat valná hromada (zde 

vedení společnosti) podle Obchodního zákoníku, tzn. je nejvyšším orgánem, která 

volí svého předsedu (zde generální ředitel). Statutárním orgánem je ze zákona 

představenstvo, které řídí společnost a jedná jejím jménem, dále tu má svou 

funkci dozorčí rada, která má dohlížet na jednání představenstva. Představenstvo a 

dozorčí rada pak ovlivňují valnou hromadu. 

4. FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL

Problematika financování vysokých škol obecně je předmětem mnoha 

aktuálních diskusí a je možné zaznamenat nejen velkou vlnu kritiky stávajícího 

systému financování, ale také velké množství návrhů, jak současné financování 

vysokých škol řešit. Ovšem základním rozlišením je v tomto ohledu skutečnost, 

že veřejné vysoké školy získávají peníze od státu a soukromé vysoké školy jsou 



36

v případě o.p.s. na takových dotacích závislé a nebo si jako obchodní společnosti

musí obstarat prostředky na své fungování v rámci vybírání školného a dalších 

aktivit. 

4.1 Financování veřejných vysokých škol

Zákon č. 111/1998 Sb. posílil formální autonomii vysokých škol, nikoliv 

však jejich finanční autonomii a růst významu tzv. vícezdrojového financování 

VŠ. Přestože se vysoké školy staly veřejnoprávními institucemi a dostaly rozsáhlá 

majetková práva, na využití tohoto majetku a byla zákonem stanovena rozsáhlá 

omezení, hlavně v účasti na soukromém podnikání. V kombinaci s právními 

překážkami pro zavedení školného tato situace ztížila realizaci zmiňovaného 

vícezdrojového financování. Dva hlavní zdroje z tohoto druhu financování, tj. 

školné a zisky z podílu v obchodních společnostech, tak zůstaly nevyužité. 

Situace je tedy taková, že vysoké školy získaly větší formální autonomii a 

majetková práva, nikoliv však nezávislost na státu, která zůstala z předchozího 

režimu beze změny. Soukromé vysoké školy postupně vyplnily neuniverzitní 

sektor terciárního školství a přestože se jedná o další krok k liberalizaci a 

diverzifikaci českého vysokého školství, autoři upozorňují na větší 

diferencovanost kvality vzdělání na soukromých školách na rozdíl od vzdělání 

na těch veřejných. Tato situace se ovšem nijak neliší od stavu v ostatních 

postkomunistických zemích. (Simonová a kol., 2005)

4.1.1 Financování podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách přesně vymezuje způsob, jakým 

veřejné vysoké školy sestavují svůj rozpočet. Podle §18 sestavuje veřejná 

vysoká škola rozpočet na kalendářní rok a podle něj hospodaří, tento rozpočet 

však nesmí být sestavován jako deficitní. Příjmy veřejné VŠ tvoří zejména:

 příspěvek ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních 

programů, programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (podle 

zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). O tomto příspěvku rozhoduje 

MŠMT ČR rozhodnutím podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací 
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veřejným vysokým školám MŠMT podle zákona č. 111/1998 Sb., a to na základě 

žádosti veřejné VŠ.17

 podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

podle zvl. právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů)

 dotace ze státního rozpočtu, kterou podle výše zmíněných Pravidel poskytuje 

MŠMT na rozvoj veřejné VŠ a na ubytování a stravování studentů

 poplatky spojené se studiem, např. poplatek za delší studium, poplatek za další 

studium, poplatek za studium v cizím jazyce apod.

 výnosy z majetku

 jiné příjmy nebo příspěvky než uvedené v prvním bodu ze státního rozpočtu, 

státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů

 výnosy z doplňkové činnosti, např. expertní a poradenská činnost apod.

 příjmy z darů a dědictví.

Pro stanovení výše příspěvku podle prvního bodu je rozhodující typ a finanční

náročnost

studijních programů a programů CŽV, počet studentů a dosažené výsledky ve 

vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti a její náročnost. Rozhoduje také dlouhodobý záměr veřejné VŠ a 

dlouhodobý záměr výše uvedených činností VŠ. 

Veřejná vysoká škola má také nárok na dotaci na rozvoj vysoké školy, může se jí 

tak poskytnout dotace hlavně na ubytování a stravování studentů. Podle §18a O 

poskytnutí příspěvku podle prvního bodu výše uvedeného výčtu rozhoduje 

ministerstvo školství na základě žádosti veřejné VŠ, ta má povinnost tento 

příspěvek čerpat v souladu s účelem, jehož má být dosaženo.

Pravidla pro stanovení výše dotace

                                                          
17

http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vs

cit. 29.4.2011
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MŠMT ČR rozděluje podle zákona č. 111/1998 Sb. neinvestiční a investiční 

základní dotace, které mohou veřejné VŠ využívat. Neinvestiční základní dotace 

se dělí podle několik ukazatelů, nejpodstatnějším je ukazatel týkající se 

studijních programů: částka se vypočítá součinem normativního počtu studentů 

veřejné VŠ a základního normativu studijního programu (ty mají 6 skupin, 

přičemž základní normativ má koeficient 1, nejvyšší koeficient ekonomické 

náročnosti má hodnotu 3,5). Dalšími ukazateli jsou pak stipendia, podpora 

mezinárodní spolupráce, výdaje spojené s investiční výstavbou, vzdělávací 

projekty, rozvojové projekty, rozvojové programy, likvidace havarijních situací. 

Investiční základní dotace jsou pak určeny na pořizování a reprodukci majetku a 

financování výstavby a obnovy budov a staveb vysokých škol a podpory 

koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol. (Pravidla pro poskytování 

dotací veřejným vysokým školám, 2001)

4.1.2 Investiční přístup ke vzdělávání

Je tedy zřejmé, že závislost veřejných VŠ na státní příspěvky a dotace není 

příliš příznivá a přináší situaci, kdy je terciární vzdělávání významně 

podfinancováno. Nabízí se tedy řešení, která by vedla k odstranění této situace, 

aniž by to znamenalo jednorázové zavedení školného a tedy zamezení studia pro 

ty, kteří nevlastní dostatek prostředků k jeho placení?

Zajímavý náhled na financování školství nabízí Barr (2005), který vychází 

z tzv. ekonomické teorie. Ta přináší dva základní přístupy:

1. centrální plánování je minulostí – studenti se stali velmi dobře 

informovanými spotřebiteli a existuje mnohem větší diverzita univerzit, studentů a 

možností vzdělávání. Problém vzdělávání je tak mnohem komplexnější než aby 

jej vyřešil jediný mechanismus: masové vysokoškolské vzdělávání vyžaduje 

systém, ve kterém mohou jednotlivé vzdělávací instituce stanovovat poplatky 

podle svých nároků a představ.

2. studenti by se měli finančně podílet na svém vzdělávání – vzdělání totiž 

přináší  výhody, které se netýkají pouze daného jedince: možnosti růstu, sociální 

soudržnost a předávání hodnot. A daňoví poplatníci jsou také součástí tohoto 
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systému, ačkoliv studentům přináší vzdělání i zjevně soukromé výhody. I proto by 

se měli podílet na financování svého vzdělávání. 

Výslednou strategií by pak mělo být toto třístupňové řešení:

 odložené variabilní splátky – tyto poplatky by přinesly univerzitám více zdrojů 

financí a pomohly by zlepšit efektivity využívání těchto zdrojů a nezatížily by 

studenty, kteří v současné době nemají finanční prostředky, protože by je spláceli 

až po absolvování studia

 půjčky – splácení těchto půjček by záviselo na příjmu studenta, nárok na tyto 

půjčky by měl být co nejširší, aby pokryly poplatky spojené se studiem a 

v bohatších zemích životní náklady

 opatření, která zamezí omezením přístupu ke vzdělání – ty souvisejí 

s finančním nedostatkem, který by měla pokrýt stipendia,naopak nedostatek 

informací o studiu a jeho možnostech je příliš zdůrazňován a jsou spojeny 

s nerovností, kterou nelze vymýtit v rámci systému vysokoškolského vzdělávání

(Barr, 2005)

4.2 Financování soukromých vysokých škol

Soukromé vysoké školy jsou podle zákona č.111/1998 Sb. §40 povinny 

zajistit si finanční prostředky pro svou vzdělávací a další činnost. Dotaci může 

MŠMT ČR poskytnout soukromé VŠ, která působí jako obecně prospěšná 

společnost, na uskutečňování studijních programů a programů CŽV a s nimi 

spojenou činnost, podmínky dotací se pak řídí obecnými předpisy pro nakládání 

s prostředky státního rozpočtu. Výše dotací se pak odvíjí od dlouhodobého 

záměru soukromé VŠ, jeho každoroční aktualizace, dlouhodobého záměru 

ministerstva, typu a finanční náročnosti studijních programů, počtu studentů a 

dosažených výsledků v činnosti školy a její náročnosti.

4.2.1 Financování soukromých VŠ – obecně prospěšných společností

Soukromé VŠ – obecně prospěšné společnosti mohou prostředky pro své 

fungování získat z několika zdrojů:
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    1. školné a poplatky, tj. poplatky např. za prodlužování studia, za 

nadstandardní služby atd.

     2. doplňková činnost

Tuto doplňkovou činnost může o.p.s. vykonávat za podmínky, že touto 

činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků o.p.s. a zároveň tím nebude 

ohrožena kvalita, rozsah a 

dostupnost obecně prospěšných služeb. (§17, odst.1 zák.č.248/1995 Sb.)

V případě soukromých VŠ se může jednat např. o pořádání odborných kurzů, 

školení a dalších vzdělávacích akcí nebo lektorskou činnost, jako je tomu u VŠFS, 

o.p.s. podle Výroční zprávy z roku 2009/2010.

3. dotace od MŠMT ČR

Tuto dotaci může MŠMT poskytnout soukromé VŠ – o.p.s. výhradně na 

uskutečňování studijních programů ve veřejném zájmu a na vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost s těmito programy 

spojenou. Výši dotace pak stanovuje ministerstvo a přihlíží k dlouhodobému 

záměru školy i k jejímu aktuálnímu znění; k ukazateli vypočítanému jako součin

studentů studijního programu, koeficientu ekonomické náročnosti stanoveného 

pro obdobný program na veřejné VŠ a základního normativu stanoveného pro 

veřejné VŠ sníženého o školné; k vyjádřením o veřejném zájmu (projednání s 

MPSV ČR a s krajem); k existenci jiného veřejného zájmu nebo k nákladům na 

projekt týkající se tvůrčí činnosti. (Pravidla po poskytování dotací soukromým 

vysokým školám MŠMT v roce 2002)

4. projekty a granty

V tomto případě se může jednat o zapojení školy do programů financovaných 

z prostředků Strukturálních fondů EU, příspěvky Grantové agentury ČR, apod. 

5. dary

Školám mohou být poskytovány dary, a to např. ze strany měst, ve kterých 

sídlí, dary ze zahraničí apod. Může se jednat o movitý či nemovitý majetek, u 

kterého pak škola vykazuje, jak s ním naložila ve své účetní závěrce. 
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6. ostatní výnosy, např. úroky, tržby za prodej služeb, 

Obecně prospěšná společnost se ovšem nemůže nikdy účastnit na podnikání 

jiných osob. (§17, odst. 2 zák.č.248/1995 Sb.)

4.3 Ekonomické problémy českého vysokého školství

Terciární sektor vzdělávání v ČR prošel během posledních 21 let mnoha 

zásadními proměnami a ne všechny změny vedly k dosažení ideálního stavu. Je 

tedy možné vymezit některé problémy, se kterými se vysoké školství potýká a 

jejichž řešení by vedlo ke zlepšení stávající situace. Zaostávání za vyspělými

zeměmi jako OECD způsobuje především:

1. nízký objem prostředků, které proudí na fungování a rozvoj VŠ

2. minimální podíl soukromého sektoru na financování terciárního vzdělávání

3. nízký počet vysokoškolských studentů a málo rozvinuté formy studia mimo 

prezenční studium

4. na jednoho pedagogického pracovníka připadá jen nízký počet studentů (ČR 

10,8, Velká Británie 14, Rakousko 13,8, Francie 17,8)

5. podhodnocení vysokoškolských pedagogů a s tím související nízký podíl 

mzdových prostředků na celkových neinvestičních výdajích škol

6. nevyváženost vztahu mezi státem, studenty a podniky v odpovědnosti za 

vzdělávání a podřízení vzdělávání požadavkům trhu práce

7. nedostatečně kvalitní kritéria pro hodnocení kvality práce na vysokých 

školách, atd.

                                                                               (Peková, Pilný, Jetmar, 2008)
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III. EMPIRICKÁ ČÁST

5. METODOLOGIE VÝZKUMU

5.1 Cíle výzkumu

Cílem výzkumu je poskytnout určitý pohled na soukromé vysoké školy, a 

to z hlediska porovnání jejich typů mezi sebou a možností jejich fungování 

v porovnání s veřejnými vysokými školami v otázkách managementu a 

financování.  Vzhledem k tomu, že práce má 3 výzkumné otázky, z nichž ta první 

je obecnější a následující dvě se týkají nejprve financování soukromých VŠ a 

následně jejich managementu, empirická část bude členěna podle těchto 

výzkumných otázek a hledání odpovědí na ně. 

Práce je vymezena následujícími výzkumnými otázkami:

1. Ve kterých aspektech dosahuje soukromá vysoká škola ve formě 

o.p.s. lepších výsledků než forma a.s., s.r.o.?

2. Které způsoby financování soukromých vysokých škol mohou 

přispět k lepší praxi financování vysokých škol obecně?

3. Jaké způsoby řízení soukromých vysokých škol přinášejí do praxe 

nové podněty v porovnání s managementem veřejných vysokých škol?

Cílem celé diplomové práce je tedy nabídnout ucelené odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky a tím i pohled na současné soukromé vysoké školství v ČR. 

5.2 Výzkumná strategie, metody výzkumu

Vzhledem ke skutečnosti, že je dostupné velké množství materiálů 

týkajících se soukromých VŠ a jejich hodnocení, rozhodla jsem se využít tato data 

a dobrat se jejich pomocí odpovědí na stanovené výzkumné otázky. Aby byla 

práce doplněna aktuálními informacemi a dostala také kvalitativní rozměr, 

realizovala jsem dva rozhovory se zástupci soukromých VŠ, a to v jedné obecně 

prospěšné společnosti a jedné společnosti s ručením omezeným. V kombinaci 

s daty získanými z dokumentů vyplynuly aktuální informace o soukromém 

vysokém školství v rámci stanovených výzkumných otázek. 
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Výzkum v této práci je smíšeného rázu. Z hlediska kvantitativního bylo 

předně nutné z počtu 44 soukromých VŠ, které v ČR působí, vybrat ty, které 

budou předmětem zkoumání. Dále bylo nezbytné vybrat dokumenty, které budou 

relevantní pro tuto výzkumnou část, a ty interpretovat s cílem zodpovědět 

výzkumné otázky. Kvalitativní rozměr práce spočívá v realizaci dvou rozhovorů 

s představiteli vybraných soukromých VŠ. Na data z těchto rozhovorů je pak 

nahlíženo jako na subjektivní názory lidí, kteří se v prostředí soukromých škol 

pohybují a jedná se tedy o interpretaci jejich pohledu na situaci soukromého 

školství.

Získávání dat bylo provedeno dvěma způsoby: analýzou dokumentů a 

dvěma rozhovory se zástupci dvou typů soukromých VŠ, přičemž analýza 

dokumentů byla hlavní výzkumnou metodou. Podle Hendla (Hendl, 2005) patří 

analýza dokumentů do kvalitativního i kvantitativního typu výzkumu a otevírá 

přístup k informacím, které by se jinak těžko získaly. 

Pro použití analýzy dokumentů doporučuje Mayring (Mayring, 1990, in: 

Miovský, 2006:103) následující kroky:

1. formulace problému, cílů a výzkumných otázek (viz výše)

2. definice toho, co je považováno za dokument a způsoby jeho získání

V případě této diplomové práce jsou dokumenty takové zdroje informací, 

ze kterých je možné zodpovědět výzkumné otázky, a to tak, aby z nich zjištěná 

data byla co nejaktuálnější a nejspolehlivější. Po důkladném výběru možných 

zdrojů byly vybrány tyto dokumenty:

 Výroční zprávy vybraných soukromých VŠ

VZ byly dostupné na webových stránkách těchto škol, všechny byly z roku 2009, 

tedy nejnovější, které je možné v době výzkumu využít. Struktura těchto 

výročních zpráv je daná MŠMT ČR a proto z nich bylo velmi dobře a prakticky 

možné zodpovědět výzkumné otázky. 

 Hodnocení vybraných soukromých VŠ Akreditační komisí, dostupné na 

webových stránkách AK



44

Akreditační komise podle své zákonné povinnosti hodnotí každoročně vybrané 

vysoké školy, mezi nimi i soukromé VŠ a sepisuje posudek týkající se činnosti 

dané VŠ.

 Webové stránky soukromých VŠ

Kritérium výběru těchto dokumentů je tedy jediné: je z nich možné dohledat 

informace směřující k zodpovězení výzkumných otázek, a to jak pro srovnávání 

jednotlivých typů soukromých VŠ, tak pro vyhledávání informací o způsobu 

financování a managementu jednotlivých škol. 

 Dokumenty MŠMT ČR, dostupné na internetu

 Internetové vyhledávače

Vzhledem ke skutečnosti, že soukromé vysoké školství není v českém prostředí 

zakotveno příliš dlouhou dobu a informace o něm jsou převážně elektronického

charakteru, bylo možné vyhledávat zdroje pro výzkum také prostřednictvím 

internetových vyhledávačů.

3. shromáždění dokumentů a revize

4. kritika pramenů, tj. zhodnocení toho, o čem mohou dokumenty vypovídat 

a jak jsou relevantní pro zodpovězení výzkumných otázek

Jednotlivé prameny mají poměrně jasně daného autora, ať už se jedná o zástupce 

soukromé VŠ, který zpracovává výroční zprávu, zástupce Akreditační komise, 

jenž sepisuje hodnocení VŠ a nebo samotné soukromé VŠ, které si nechávají 

zpracovat své webové stránky od programátorů s předepsaným obsahem. Dovoluji 

si tvrdit, že se jedná o spolehlivé dokumenty vypovídající o situaci v každé ze 

škol, důvěryhodnost hodnocení AK je pak zcela klíčová. Internetové vyhledávače 

pak byly zdrojem nalezení aktuálních informací, které není možné dohledat 

v knižní nebo časopisové podobě. Jedná se tedy o spolehlivá data a jejich jedinou 

nevýhodou je různorodé pojetí zpracování výročních zpráv, kdy některé jsou na 

data bohatší a jiné méně. Vzhledem k tomu, že výroční zprávy jsou pro každou 

soukromou školu povinnou součástí jejich administrace a jejich strukturu 

stanovuje MŠMT ČR, je možné předpokládat, že data v nich odpovídají 

skutečnosti. 
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U výročních zpráv jednotlivých soukromých VŠ často nebyla přílohou účetní 

závěrka, ze které by bylo možné čerpat informace o financování školy, a tato 

skutečnost celkově nepůsobila příliš transparentním dojmem. 

    Kvalitu a relevanci zdroje je možné podle Novákové (Nováková, 1972, in: 

Miovský, 2006:101) posuzovat pomocí těchto kritérií:

 Druh dokumentu

Vybrané dokumenty jsou ty nejnovější, jaké bylo možné v době výzkumu využít. 

Výroční zprávy vznikly za účelem informování MŠMT ČR, ale i veřejnosti a 

prezentace konkrétní školy, jsou sepsány podle ministerstvem dané šablony a 

jednotlivé školy za data v ní obsažená odpovídají. Hodnocení Akreditační komisí 

jsou dokumenty zcela spolehlivé a relevantní, jednou z hlavních činností AK je 

hodnocení vysokých škol. Webové stránky škol pak slouží k získání konkrétních 

dat a jsou také spolehlivým ukazatelem. Konečně internetové vyhledávače 

elektronické dokumenty v nich nalezené mohou být sporné, záleží ovšem na 

autorovi a zdroji dané informace. Vzhledem ke zkoumané problematice by však 

nebylo možné internetové zdroje nevyužít.

 Vnější znaky dokumentu

Dokumenty byly studovány především v elektronické podobě, tedy dobře 

přístupným a praktickým způsobem. 

 Vnitřní znaky dokumentu

Výpovědní síla těchto dokumentů je na vysoké úrovni, jedná se o spolehlivá a 

aktuální data. Nedostatkem byla absence dat o financování jednotlivých 

soukromých VŠ i soukromého vysokého školství obecně. Tato skutečnost 

poměrně značně omezila možnost zkoumání financování soukromých VŠ a je 

velkou slabinou pro další výzkum.

 Intence dokumentů

Je podstatné, za jakým účelem byly dané dokumenty vytvořeny a jak se účel do 

jejich formy promítl. V tomto směru je možné konstatovat, že vybrané dokumenty 

byly vypracovány na základě zákonné povinnosti a právě jejich ustálená forma 
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umožňuje čerpat z nich údaje potřebné k výzkumu. Některé z nich vznikly za 

prostým účelem seznámení s problematikou soukromého vysokého školství.

 Původ dokumentu

Dokumenty pocházejí od institucí, které jsou ve zvolené oblasti těmi 

nejpovolanějšími.

5. analýza a interpretace dokumentu ve smyslu formulovaného problému 

a otázek

6. zpětná reflexe a kontrola (techniky kontroly a zvyšování validity)

7. návrh a realizace závěrečné zprávy

Rozhovory s jednotlivými zástupci škol pak měly formu „rozhovoru 

pomocí návodu“. Hendl (2005) vymezuje tento rozhovor jako takový, kdy návod 

k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, která je v rámci dotazování 

třeba probrat a je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace. 

Tento druh rozhovoru pomáhá udržet jeho zaměření, ale dovoluje dotazovanému 

uplatňovat vlastní perspektivy. Seznam témat, která bylo nutné respondentům 

klást formou otázek, byl následující:

 management soukromé školy

 financování soukromé školy

 obecný názor na fungování soukromého školství.

Tyto okruhy byly formou jednotlivých otázek kladeny respondentům 

k zodpovězení. 

5.3 Výběr vzorku

Práce je zaměřena na všechny typy soukromých VŠ, které v České republice 

působí. Vzhledem ke konkrétním počtům jejich jednotlivých typů (17. o.p.s., 7 

a.s., 20 s.r.o.) bylo třeba vybrat ty soukromé VŠ, které budou analyzovány. Ze 

všech soukromých VŠ v ČR bylo vybráno 5 o.p.s. a dále 5 soukromých VŠ, které 

jsou obchodními společnostmi, a to 3 s.r.o. a 2 a.s., aby vzniklo hodnocení 10 

soukromých VŠ a byly na jedné straně porovnány o.p.s. a na druhé straně 
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obchodní společnosti v poměru 5:5. Počet 2 a.s. a 3 s.r.o. odpovídá jejich 

zastoupení v celkovém počtu soukromých VŠ V ČR. Výběr konkrétních 

soukromých škol byl proveden podle následujících kritérií:

 sídlem soukromé VŠ je Praha (důvodem je omezení počtu škol na jednu 

ucelenou oblast)

V rámci tohoto omezení vzniknou výsledky, které budou naznačovat trendy 

soukromých VŠ působících v Praze, kde sídlí 24 z 20 soukromých VŠ v ČR. 

Prostředí hlavního města je již jen z důvodu vysoké konkurence jiné než 

v ostatních městech a výsledky je tak možné zobecňovat na všechny soukromé VŠ 

jen poměrně omezeně. 

 jedná se o školu univerzitního typu, která má na svých webových stránkách 

výroční zprávu z roku 2009

Tato kritéria splňuje Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola finanční a 

správní, o.p.s.

 s jejich zástupci bylo možné realizovat rozhovor (na základě oslovení zástupce 

školy bylo možné realizovat rozhovor)

Tato kritéria splňuje Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., University of 

New York in Prague, s.r.o.

Tato kritéria vedla k výběru 4 soukromých VŠ. Vzhledem ke skutečnosti, 

že v Praze jsou pouze 2 soukromé VŠ a.s., a ve vzorku měly být 2 a.s., dalšími 

školami byl Bankovní institut, a.s. a Vysoká škola manažerské informatiky a 

ekonomiky, a.s. Zbývající počet VŠ byl stanoven náhodným výběrem, a to losem, 

aby vznikl požadovaný počet 5 o.p.s., 3 s.r.o., 2 a.s.. Takto vznikl následující 

seznam škol, jejichž data byla podrobena analýze:

1. Vysoká škola obchodní, o.p.s.

2. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

3. Vysoká školy ekonomie a managementu, o.p.s.

4. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
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5. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

6. Bankovní institut, a.s.

7. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

8. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

9. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

10. University of New York in Prague, s.r.o.

Výběr zástupců dvou soukromých VŠ v Praze k realizaci rozhovorů probíhal 

na základě zvolení jedné soukromé VŠ typu o.p.s. a jedné typu s.r.o., aby byla 

zastoupena nezisková organizace a také obchodní společnost. Tyto dvě školy byly 

vybrány na základě konzultace s vedoucí diplomové práce, která mohla 

zprostředkovat kontakt k oslovení zástupce soukromé VŠ typu o.p.s., soukromá 

VŠ typu s.r.o. byla vybrána losem. Konečně byly realizovány rozhovory 

s proděkankou pro studium doc. Ing Jaroslavou Hyršlovou, Ph.D. z vysoké školy 

ekonomie a managementu, o.p.s. a také s Václavem Chvalovským, vedoucím 

obchodního oddělení na University of New York in Prague, s.r.o. Oslovovací e-

mail, rámcová témata otázek k rozhovoru a přepisy obou rozhovorů jsou součástí 

příloh této práce.

5.4 Metoda vyhodnocování a interpretace získaných dat

U první výzkumné otázky „Ve kterých aspektech dosahuje soukromá 

vysoká škola ve formě o.p.s. lepších výsledků než forma a.s., s.r.o.?“ bylo 

nezbytné vymezit aspekty, které budou u jednotlivých škol porovnávány.

MŠMT ČR na svých webových stránkách uvádí doporučenou rámcovou 

osnovu Zprávy o činnosti soukromé vysoké školy za rok 200518. Tato osnova je 

soukromými VŠ stále uplatňována a výroční zprávy obsahují předepsané 

informace. Na základě těchto informací je možné ve výročních zprávách dohledat 

                                                          
18

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyrocni-zprava-o-cinnosti-soukrome-vysoke-skoly-za-

rok-2005-doporucena-ramcova-

osnova?highlightWords=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+vysok%C3%A9+%C5%A1kol

y cit. 13.4.2011
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informace podstatné pro tuto práci a přidat ještě některé další, které je možné

dohledat v jiných dokumentech.

Pro účely této práce byly vybrány následující aspekty, které byly u 

soukromých VŠ porovnávány:

1. výše školného v závislosti na počtu studentů

2. zájem uchazečů o studium na vysoké školy

3.   kvalifikační struktura akademických pracovníků

3. vnitřní hodnocení školy

4. vnější hodnocení školy.

Uvedená kritéria je možné dohledat ve výročních zprávách jednotlivých 

soukromých VŠ. Dále byly hodnoceny následující aspekty, dohádatelné 

v ostatních dokumentech:

6. kvalita webových stránek školy

Kritéria pro toto hodnocení byla stanovena následovně:

1. možnost najít informace o školném

2. možnost najít aktuální výroční zprávu

3. vyhledávač

4. grafická úroveň

5. možnost překladu webových stránek do AJ

6. propagace typu školy (o.p.s., s.r.o., a.s.) na hlavní stránce školy (ANO/NE)

Tato kritéria jsou hodnocena na stupních 1-5, kdy 1 = nejlepší, 5= nejhorší.

7. hodnocení Akreditační komisí

Na základě vyhodnocení těchto kritérií bude podle mého mínění možné nalézt 

odpověď na otázku, zda a ve kterých aspektech jsou soukromé VŠ typu o.p.s. 

lepší než a.s., s.r.o., a to nikoliv tak, aby bylo možné zobecnit tyto údaje na 
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všechny soukromé VŠ, ale aby bylo možné vymezit oblasti, ve kterých dosáhnou 

o.p.s. lepších nebo horších výsledků v porovnání s a.s., s.r.o.

V případě druhé výzkumné otázky „Které způsoby financování 

soukromých vysokých škol mohou přispět k lepší praxi financování vysokých 

škol obecně?“ byly porovnávány jednotlivé informace o způsobech financování 

škol všech typů a také informace získané z rozhovorů tak, aby bylo možné 

vymezit způsoby financování soukromých VŠ, které by byly podnětné pro 

financování veřejných VŠ a přinesly by nové pohledy a možnosti rozvoje v tomto 

směru.

Stejným způsobem bylo postupováno i v případě třetí výzkumné otázky 

„Jaké způsoby řízení soukromých VŠ přinášejí do praxe nové podněty 

v porovnání s managementem veřejných VŠ?“s tím rozdílem, že byly 

vyhledávány nové možnosti managementu pro veřejné VŠ.

5.5 Etická rovina výzkumu

Při výzkumu této diplomové práce vyvstává jako podstatný aspekt etiky 

výzkumu informovaný souhlas. Ten byl získán u obou respondentů, se kterými 

proběhl rozhovor, který byl nahrávaný na diktafon, a kde je možné zaznamenat, že 

respondenti odpovídali s vědomím znalosti účelu této práce a její autorky. 

Respondenti souhlasili se zveřejněním přepisu rozhovoru a s tím, že bude 

uvedeno, kterou soukromou VŠ zastupují.

5.6 Omezení výzkumu

Tato práce má v rámci své výzkumné stránky řadu omezení. V prvé řadě není 

možné výsledky analýzy zobecňovat na všechny soukromé vysoké školy v ČR, 

neboť vzorek nepokrývá veškerou populaci a také bylo vybráno více soukromých 

VŠ typu o.p.s. než odpovídá celorepublikovému poměru těchto škol oproti s.r.o. a 

a.s.  Dále se jednalo o vzorek pražských soukromých VŠ a není tedy možné 

zobecňovat data i na soukromé VŠ v dalších městech. Jisté omezení spočívá také 

v datech, která nejsou aktuální vzhledem k současné legislativě, jak je tomu u 

managementu obecně prospěšných společností (ten došel k 1.1.2011 výrazných 

změn). Omezením výzkumu byla také skutečnost, že jsem oslovila zástupce 

soukromých VŠ, kteří přislíbili rozhovor na téma management a financování 
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školy, ovšem následně nebyli schopni poskytnou informace o způsobu 

financování do míry, která byla potřebná pro tento výzkum. 

6. ANALÝZA DAT 

Tato část práce bude pro lepší přehlednost členěna podle výzkumných otázek, kdy 

bude v každé podkapitole provedena analýza dat směřující k odpovědi na danou 

výzkumnou otázku. 

6.1 Porovnání vybraných aspektů soukromých VŠ typu o.p.s. a 

obchodních společností

Na vzorku vybraných soukromých VŠ budou porovnávána vybraná 

kritéria tak, aby bylo možné vymezit, v kterých z nich dosahují obecně prospěšné 

společnosti lepších výsledků. U jednotlivých škol se jedná o informace uvedené 

ve výroční zprávě za rok 2009 (pouze v případě University of New York in 

Prague, s.r.o. bylo možné dohledat výroční zprávu za rok 2008), popř. informace 

uvedené na webových stránkách školy.
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6.1.1 Výše školného v závislosti na počtu studentů

Název 
školy

Bc./ 
sem

Mgr.,
NMgr. 
/sem

Prez
/ 
sem

Kom
b/se
m

Bc./prez/s
em

Bc./komb
/sem

Mgr./pre
z/sem

Mgr./ko
mb/sem

Celkem 
studentů

Studentů 
Bc.

Studentů 
Mgr.,NM
gr.

VŠ 
obchodní, 

o.p.s.

22 
50

0 

25 000 2 550 1 896 654

Metropolitn
í univerzita, 

o.p.s.

27
500

24
000 

4 890 3 553 1 337

VŠEM, 
o.p.s.

20 000

17 500

22 500

20 000

2 657 2 495 162

VŠFS,
o.p.s.

ČJ

25 500

25 000

ČJ

27 500

26 500

5 682 3 498 2 184

VŠ 
zdravotnick
á,o.p.s.

23 
000

306 306

Bankovní 
institut, a.s.

ČJ 

24 700

23 500

ČJ

26 500

26 000

5 602 4 431 1 171

VŠMIE, 
a.s.

32 
000

25 
000

1 165 1 165

Pražská VŠ 
psychosociá
lních studií, 
s.r.o.

28 
000

25 000 195 94 101

SVŠ 
ekonomick
ých studií, 
s.r.o.

26 
500

26 500 396 316 80

UNYP, 
s.r.o.

73 
000
19

103 
00020

464 464

                                                          
19

Toto číslo je výsledkem průměru školného v bakalářských oborech, které UNYP, s.r.o. nabízí.

20 Toto číslo je výsledkem průměru školného v magisterských oborech, které UNYP, s.r.o. nabízí.
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Vysvětlení jednotlivých zkratek a čísel v tabulce:

Pokud škola stanovuje rozdílné školné pro různé obory, vždy bylo školné 

bakalářského nebo magisterského studia v tabulce uvedeno v průměru, tedy 

součtem všech částek pro bakalářské/magisterské studium a  vydělením jejich 

počtem. 

Výsledek analýzy:

Z uvedené tabulky je možné sestavit pořadí škol podle výše školného a následně 

porovnat souvislost s počtem studentů:

Název školy Průměrná výše 

školného/semestr21

Počet studentů22

VŠEM, o.p.s. 20 000 2 657

VŠ zdravotnická, 

o.p.s.

23 000 306

VŠ obchodní, o.p.s. 23 750 2 550

BIVŠ, a.s. 25 175 5 602

MUP, o.p.s. 25 750 4 890

VŠFS, o.p.s. 26 125 5 682

PVŠPS, s.r.o. 26 500 195

SVŠES, s.r.o. 26 500 396

VŠMIE, a.s. 28 500 1 165

UNYP, s.r.o. 88 000 464

                                                          
21

Průměrná výše školného je průměr všech druhů školného, které daná škola stanovuje. 

Výše školného je vždy uvedena na webových stránkách dané školy.

22 Počet studentů v daném roce bylo možné dohledat ve výročních zprávách soukromých VŠ.



54

Z tabulky vyplývá, že:

 soukromé VŠ typu o.p.s. figurují v prvních řádcích a mají tedy nepatrně nižší 

školné než soukromé VŠ, které jsou obchodními společnostmi; až na výjimku, 

kterou tvoří VŠ zdravotnická, o.p.s., jsou všechny o.p.s. na prvních místech 

s nejnižším školným - ovšem není možné mluvit o příliš velkých rozdílech, rozdíl 

mezi nejnižším školným o.p.s. a nejnižším školným a.s. je 5 175 Kč,

 všechny stanovené poplatky za studium se pohybují až na UNYP, s.r.o., mezi 

20 000 a 30 000 Kč, a rozdíl mezi nimi tedy není příliš markantní,

 VŠ zdravotnická, o.p.s., se překvapivě umístila jako škola s druhým nejnižším 

školným, a to přesto, že se od ostatních škol oborem svého studia liší a dále je zde 

předpoklad vyšší náročnosti co do materiálního vybavení,

 nižší školné mají školy s větším počtem studentů, výjimkou je opět VŠ 

zdravotnická, o.p.s.; školy s nejvyšším počtem studentů (VŠFS, o.p.s.) a naopak 

s nejnižším počtem studentů (PVŠPS, s.r.o.) mají téměř stejnou výši průměrného 

školného (26 125 Kč a 26 500 Kč)

 z prvních 6 škol s nejvyšším počtem studentů jsou 4 z nich obecně prospěšné 

společnosti – o.p.s. tedy mají většinou nižší školné, ale také vyšší počet studentů

6.1.2 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole

Aby bylo možné u každé školy porovnat, jak velký je zájem ze strany 

uchazečů o studium a jaké procento přihlášených se účastnilo přijímacího řízení, 

jaké procento uchazečů bylo přijato a kolik přijatých se nakonec na danou školu 

zapsalo, bylo uplatněno následující kritérium výpočtu: počet uchazečů/účastníků 

přijímacího řízení/přijatých/zapsaných byl vždy vyjádřen v procentuálním poměru 

oproti celkovému počtu studentů dané školy v roce 2009 (v případě UNYP, s.r.o. 

a roce 2008). Tento poměr by měl dobře vyjádřit, jaký je zájem ze strany 

uchazečů v souvislosti s velikostí školy (na některých školách lze studovat jen 

několik oborů a jsou malé, jiné mají tisíce studentů). Tak tedy např. 71% 

podaných přihlášek v případě VŠ obchodní, o.p.s. znamená, že se na danou školu 

v roce 2009 přihlásilo 71% uchazečů z celkového počtu studentů školy v roce 

2009. Procenta uvádím v tabulce:
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Škola % podaných 

přihlášek

% těch, kdo 

vykonali 

přijímací 

řízení

% přijatých % zapsaných

VŠ obchodní, 

o.p.s.

71 - 57 55

MUP, o.p.s. 53 47 45 42

VŠEM, o.p.s. 59 45 42 39

VŠFS, o.p.s. 49 39 37 21

VŠ 

zdravotnická, 

o.p.s.

54 45 45 35

BIVŠ, a.s. 58 - 57 44

VŠMIE, a.s. 66 52 47 40

PVŠPS, s.r.o. 77 64 52 46

SVŠES, s.r.o. 58 58 46 46

UNYP, s.r.o. 60 56 45 40



56

Zájem o studium měřený počtem podaných přihlášek

Pořadí podle počtu podaných přihlášek (% z celkového počtu studentů):

Název školy % podaných 

přihlášek/celkový 

počet studentů

Procentuální rozdíl mezi 

těmi, kdo vykonávali 

přijímací zkoušku, a 

přijatými 

PVŠPS, s.r.o. 77 12

VŠ Obchodní, o.p.s. 71 -

VŠMIE, a.s. 66 5

UNYP, s.r.o. 60 11

VŠEM, o.p.s. 59 3

SVŠES, s.r.o. + BIVŠ, 

a.s.

58 12, -

VŠ zdravotnická, o.p.s. 54 0

MUP, o.p.s. 53 2

VŠFS, o.p.s. 49 2

 Podle této tabulky dosahují největšího zájmu ze strany uchazečů spíše 

soukromé VŠ typu a.s., s.r.o. Pouze druhou v pořadí je VŠ obchodní o.p.s. Mezi 

největším procentem podaných přihlášek na celkový počet studentů a nejmenším 

procentem je rozdíl 28%. Obecně prospěšné společnosti jsou na 3., 5., 8., 9. a 10. 

místě. V porovnání podle typu školy (o.p.s. vs. a.s., s.r.o.) je tedy o školy typu 

obecně prospěšné společnosti menší zájem co do počtu podaných přihlášek. 

Zájem o studium měřený neúspěšností při přijímacím řízení

Největší neúspěšnost při přijímacím řízení, která je měřena procentuálním 

rozdílem mezi těmi, kdo vykonali přijímací zkoušku, a těmi, kdo byli přijati, 
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je na PVŠPS, s.r.o. (12%) a na SVŠES, s.r.o.             (12%), další v pořadí je 

UNYP, s.r.o. (11%) a následuje až VŠMIE, a.s. (5%). Na konci pořadí je pak 

VŠEM, o.p.s. (3%), a MUP, o.p.s. (2%), VŠFS, o.p.s. (2%). Je tedy možné 

konstatovat, že větší neúspěšnost při přijímacím řízení je spíše na školách 

typu s.r.o. a a.s., ovšem u dvou škol nebylo možné dohledat data k porovnání 

(VŠ obchodní, o.p.s., BIVŚ, a.s.) a vzorek tak byl omezen na 8 škol.

Zájem o studium měřený rozdílem mezi přijatými a zapsanými studenty

Procentuální rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty:

Název školy Rozdíl procenta přijatých a 

zapsaných studentů/celkový 

počet studentů

VŠ obchodní, o.p.s. 0

VŠ zdravotnická, o.p.s. 2

MUP, o.p.s. 3

VŠEM, o.p.s. 3

UNYP, s.r.o. 5

PVŠPS, s.r.o. 6

VŠMIE, a.s. 7

VŠ zdravotnická, o.p.s. 10

BIVŠ, a.s. 13

VŠFS, o.p.s. 16

Z tabulky vyplývá, že:

 Pokud byl student na danou školu přijat, na 4 z 5 VŠ o.p.s. byl z největší míry 

také zapsán do studia. Proto je v tomto smyslu možné tvrdit, že z počtu lidí, kteří 
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úspěšné složili přijímací zkoušky, je větší zájem o zápis na školu typu obecně 

prospěšné společnosti. 

Zájem měřený počtem podaných přihlášek a počtem zapsaných studentů

Poslední tabulka spojená se zájmem uchazečů o studium na dané škole vypovídá o 

skutečném zájmu uchazečů o studium na dané škole, který je měřen počtem lidí, 

kteří si podali přihlášku a počtem těch, kdo byli zapsáni ke studiu. Předpokladem 

je, že ti, kdo chtěli studovat na dané škole, si nejen podali přihlášku, ale byli také 

motivováni k úspěšnému složení přijímacích zkoušek, kde byli úspěšní a nechali 

se zapsat do studia. Vše je měřeno v procentuálním poměru uchazečů/zapsaných 

na celkový počet studentů:

Název školy Procento podaných 

přihlášek na celkový počet 

studentů/procento 

zapsaných na celkový počet 

studentů

Celkový rozdíl

PVŠPS, s.r.o. 77/46 31

VŠFS, o.p.s. 49/21 28

VŠMIE, a.s. 66/40 26

VŠEM, o.p.s. 59/39 20

UNYP, s.r.o. 60/40 20

VŠ zdravotnická, o.p.s. 54/35 19

VŠ obchodní, o.p.s. 71/55 16

BIVŠ, a.s. 58/44 14

SVŠES, s.r.o. 58/4 12

MUP, o.p.s. 53/42 11
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Výsledkem této analýzy je:

 Opravdový zájem ze strany uchazečů je jak v případě o.p.s., tak v případě 

obchodních společností. Mezi prvními pěti školami s největším zájmem jsou 3 

o.p.s., snad by se tak dalo konstatovat, že nepatrně větší zájem ze strany 

uchazečů je u soukromých VŠ typu o.p.s.

Celkové výsledky měřeného zájmu o studium:

 Větší počet přihlášek mají soukromé VŠ typu a.s., s.r.o. Obecně prospěšné 

společnosti jsou na 3., 5., 8., 9. a 10. místě. Nejedná se tedy o příliš markantní 

rozdíl mezi o.p.s. a obchodními společnostmi.

 Větší neúspěšnost při přijímacím řízení, která je měřena procentuálním 

rozdílem mezi těmi, kdo vykonali přijímací zkoušku, a těmi, kdo byli přijati, je 

při přijímacím řízení  na školách typu s.r.o. a a.s., ovšem u dvou škol nebylo 

možné dohledat data k porovnání

 Zájem měřený rozdílem mezi přijatými a zapsanými studenty je vyšší u o.p.s.

Pokud byl student na danou školu přijat, na 4 z 5 VŠ o.p.s. byl z největší míry 

také zapsán do studia.

 Zájem měřený počtem přihlášek a počtem zapsaných studentů, tj. 

předpokládaný opravdový zájem studentů o studium právě na konkrétní škole, je 

nepatrně větší u soukromých VŠ typu o.p.s.
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6.1.3 Kvalifikační struktura akademických pracovníků

Název školy Prof. Doc. Ost. DrSc., CSc., 

Dr., Ph.D., 

Th.D.

Počet 

studentů 

školy

VŠ 

obchodní, 

o.p.s.

5 16 50 37 2 550

MUP, s.r.o. 5 15 25 134 4 890

VŠEM, o.p.s. 6 12 37 30 2657

VŠFS, o.p.s. 14 29 179 94 5 682

VŠ 

zdravotnická, 

o.p.s.

6 4 14 5 306

BIVŠ, a.s. 20 75 317 138 5 602

VŠMIE, a.s. 3 13 66 15 1 165

PVŠPS, s.r.o. 2 9 16 30 195

SVŠES, 

s.r.o.

0 14 15 6 396

UNYP, s.r.o. 3 3 13 7 464

Nejvíce profesorů tak mají školy podle tohoto pořadí:

1. BIVŠ, a.s. (20)

2. VŠFS, o.p.s. (14)

3. VŠEM, o.p.s. + VŠ zdravotnická, o.p.s. (6)

4. VŠ obchodní, o.p.s.+ MUP, o.p.s. (5)

5. VŠMIE, a.s. + UNYP, s.r.o. (3)

6. PVŠPS, s.r.o. (2)

7. SVŠES, s.r.o. (0)
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Na počet profesorů na soukromých VŠ se tak obecně prospěšné společnosti 

umisťují na prvních místech a kromě BIVŠ, a.s., která má největší počet 

profesorů, jsou pak na dalších místech všechny o.p.s.

U zastoupení docentů na soukromých VŠ je pořadí následující:

1. BIVŠ, a.s. (75)

2. VŠFS, o.p.s. (29)

3. VŠ obchodní, o.p.s. (16)

4. MUP, o.p.s. (15)

5. SVŠES, s.r.o. (14)

6. VŠMIE, a.s. (13)

7. VŠEM, o.p.s. (12)

8. PVŠPS, s.r.o. (9)

9. VŠ zdravotnická, o.p.s. (4)

10. UNYP, s.r.o. (3) 

V počtu docentů mají větší zastoupení spíše obecně prospěšné společnosti, 3 

z nich jsou mezi prvními pěti školami s největším počtem docentů. Jedná se však 

o velmi malé rozdíly v počtu docentů. 

Počet studentů na 1 profesora, počet studentů na 1 docenta

Určitým měřítkem akademického zastoupení profesorů a docentů je také 

stanovení poměru toho, kolik studentů připadá na 1 profesora či docenta. To 

ukazuje následující tabulka:
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Název školy Počet studentů 

na 1 profesora

Počet studentů 

na 1 docenta

Počet studentů 

na ostatní akad. 

pracovníky

Počet studentů 

na DrSc., CSc., 

Dr., Ph.D., 

Th.D.

VŠ obchodní, 

o.p.s.

510 159 51 69

MUP, o.p.s. 978 326 196 36

VŠEM, o.p.s. 443 221 72 89

VŠFS, o.p.s. 406 196 32 60

VŠ

zdravotnická, 

o.p.s.

51 77 22 61

BIVŠ, a.s. 280 75 18 41

VŠMIE, a.s. 388 90 18 78

PVŠPS, s.r.o. 98 22 12 7

SVŠES, s.r.o. - 28 26 66

UNYP, s.r.o. 155 155 36 66
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Z tabulky je možné sestavit pořadí škol od těch, které mají nejmenší počet 

studentů na 1 profesora po ty, které mají nejnižší počet studentů na 1 profesora a 

zázemí z hlediska profesorů mají nejlepší:

Název školy Počet studentů na 1 

profesora

VŠ zdravotnická, o.p.s. 51

PVŠPS, s.r.o. 98

UNYP, s.r.o. 155

BIVŠ, a.s. 20

VŠMIE, a.s. 388

VŠFS, o.p.s. 406

VŠEM, o.p.s. 443

VŠ obchodní, o.p.s. 510

MUP, o.p.s. 978

SVŠES, s.r.o. -

Z tabulky je možné dovodit, že:

 Až na výjimku, kterou tvoří VŠ zdravotnická, o.p.s., jsou v počtu studentů na 1 

profesora lepší soukromé VŠ typu s.r.o., a.s. a obecně prospěšné společnosti 

nedosahují příliš velkého počtu co do zastoupení profesorů na svých školách a 

mají vysoký počet studentů na 1 profesora
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Tabulka ukazuje počet studentů na 1 docenta u každé školy:

Název školy Počet studentů na 1 

docenta

PVŠPS, s.r.o. 22

SVŠES, s.r.o. 28

BIVŠ, a.s. 75

VŠ zdravotnická, o.p.s. 77

VŠMIE, a.s. 90

UNYP, s.r.o. 155

VŠ obchodní, o.p.s. 159

VŠFS, o.p.s. 196

VŠEM, o.p.s. 221

MUP, o.p.s. 326

Tabulka vypovídá o následující skutečnosti

 Ani v počtu studentů na 1 docenta nevynikají VŠ o.p.s. a na příčkách 

s nejnižším počtem studentů na docenta jsou obchodní společnosti, výjimkou 

je opět Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., která je na 4. pozici.

6.1.4 Vnitřní hodnocení školy

Vnitřní hodnocení školy patří mezi součásti výročních zpráv soukromých 

VŠ, je doporučováno MŠMT. Podle doporučené struktury by toto vnitřní 

hodnocení mělo obsahovat systém hodnocení kvality vzdělávání, výsledky 

vnitřního a vnějšího hodnocení, provádění systematického hodnocení 

akademických pracovníků, organizace hodnocení kvality vzdělávací činnosti 

studenty atd. V této části budou porovnány jednotlivé činnosti, které každá škola 

v rámci svého vnitřního hodnocení praktikuje. 
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V každé výroční zprávě byly uvedeny rozdílné informace o tom, jak škola prování 

své vnitřní hodnocení. Pro posouzení kvality vnitřního hodnocení bylo nutné 

stanovit kritéria, podle kterých by bylo možné porovnat jednotlivé školy. Na 

základě analýzy vnitřního hodnocení každé ze škol bylo možné dohledat 

hodnocení, která jednotlivé školy praktikují či nikoliv:

 Hodnocení výuky studenty

 Hodnocení učitelů studenty

 Setkávání vedení školy a studentů

 Vykazování publikační, výzkumné a další činnosti členy kateder

 Software na odhalování plagiátů

 Statistiky výsledků zkoušky, monitoring předčasného ukončování studia

 Kritéria pro hodnocení studentů

 Hodnocení osnov, učebních pomůcek a materiálů
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Škola Hodno

cení 

výuky 

student

y

Hodnoc

ení 

učitelů 

student

y

Setkáván

í vedení 

se 

studenty

Vykazován

í publ., 

výuk. 

činnosti od 

členů 

kateder

Software 

na 

odhalová

ní 

plagiátů

Statistiky 

výsl.zkouš

ek, 

monitorov

ání předč. 

ukonč. 

studia

Kritéria 

pro 

hodnoce

ní 

studentů

Hodnoce

ní osnov, 

uč. 

pomůcek 

a 

materiálů

VŠ O, 

o.p.s.
* * *

MUP, 

o.p.s. * * *

VŠEM, 

o.p.s.
* * * * * * * *

VŠFS, 

o.p.s. * * * * * *

VŠ 

zdrav., 

o.p.s.

* * * *

BIVŠ, 

a.s.
* * * *

VŠMIE

, a.s.
* * * * *

PVŠPS

, s.r.o. * * * *

SVŠES

, s.r.o.
* * *

UNYP, 

s.r.o.
* * * * *

Výsledky analýzy vnitřního hodnocení:

 Hodnocení výuky studentů provádějí všechny školy

 Hodnocení učitelů studenty provádějí opět téměř všechny školy s výjimkou jedné 

s.r.o.

 Setkávání vedení se studenty praktikují 4z 5 o.p.s., z obchodních společností 

pouze jediná



67

 Vykazování publikační a výzkumné činnosti od členů kateder realizují 4 o.p.s. a 3 

obchodní společnosti

 Software na odhalování plagiátů využívá 1 o.p.s. a 1 s.r.o.

 Statistiky výsledků zkoušek a monitoring předčasného ukončování studia vede 1 

o.p.s. a 2 obchodní společnosti

 Kritéria pro hodnocení studentů mají 2 o.p.s. a 2 obchodní společnosti

 Hodnocení osnov, uč. Pomůcek a materiálů provádějí 2 o.p.s. a 3 obchodní 

společnosti

Na základě těchto informací je možné konstatovat, že z 8 stanovených kritérií 

mají o.p.s. lepší hodnoty u tří z nich, a to u hodnocení učitelů studenty,

setkávání vedení se studenty a u vykazování publikační a výzkumné činnosti od 

členů kateder. Naopak lepší výsledky obchodních společností jsou u 2

hodnocení: statistiky výsledků zkoušek a monitoringu předčasného ukončování 

studia a u hodnocení osnov, učebních pomůcek a materiálů. Stejné postavení 

mají o.p.s. a obchodní společnosti u 3 kritérií: hodnocení výuky studentů, 

softwaru na odhalování plagiátů a kritérií pro hodnocení studentů.

Celkově tedy mají co do vnitřního hodnocení lepší postavení soukromé VŠ 

typu o.p.s., a to u tří kritérií, obchodné společnosti pak dosahují lepších výsledků 

u dvou kritérií. U tří kritérií mají oba typy škol stejné postavení. 

6.1.5 Vnější hodnocení školy

U vnějšího hodnocení školy bylo postupováno stejně jako u vnitřního 

hodnocení. Je nutné zmínit, že u většiny vnějších hodnocení byly uvedeny kusé 

informace a často nebyly příliš rozváděny. Na základě analýzy výročních zpráv a 

v nich obsažených informacích o vnějším hodnocení školy vznikla kritéria, podle 

kterých je možné školu hodnotit, tj. zda praktikuje či nikoliv následující činnosti:

 Součinnost s partnerskými organizacemi

 Hodnocení Akreditační komisí, MŠMT, zahraničními subjekty

 Evaluace praxe nebo uplatnění absolventů
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 Nové akreditace, reakreditace

Škola Součinnost s 

partnery

Hodnocení AK, 

MŠMT, 

zahran. 

subjekty

Evaluace praxe 

nebo uplatnění

Akreditace, 

reakreditace

VŠ O, o.p.s. * * *

MUP, o.p.s. *

VŠEM, o.p.s. *

VŠFS, o.p.s. *

VŠ zdrav., 

o.p.s.
* *

BIVŠ, a.s. *

VŠMIE, a.s. * *

PVŠPS, s.r.o. *

SVŠES, s.r.o. * *

UNYP, s.r.o. * * *

Výsledky analýzy vnějšího hodnocení:

 Součinnost se svými partnerskými organizacemi provádějí pouze 2 o.p.s. a 2 

obchodní společnosti

 Hodnocení Akreditační komisí, MŠMT nebo zahraničními partnery bylo 

uskutečněno u 1 o.p.s. a 3 obchodních společností

 Evaluace praxe a uplatnění absolventů sleduje 1 o.p.s. a 3 obchodní společnosti

 Akreditací nebo reakreditací prošly 4 o.p.s. a 1 obchodní společnosti

V porovnání vnějšího hodnocení školy nedosahují soukromé VŠ typu o.p.s. 

lepších výsledků než obchodních společností, spíše naopak. Součinnost 
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s partnery je na stejné úrovni, ale hodnocení různými institucemi podstoupilo více 

obchodních společností, stejně je tomu u evaluace praxe a uplatnění absolventů. 

Naopak u akreditací a reakreditací dosahují lepších výsledků obecně prospěšné 

společnosti.

6.1.6 Kvalita webových stránek školy

Kritéria pro toto hodnocení byla stanovena následovně:

1. Možnost najít informace o školném

2. Možnost najít aktuální výroční zprávu (2009)

3. grafická úroveň

4. možnost překladu webových stránek do AJ

5. propagace typu školy (o.p.s., s.r.o., a.s.) na hlavní stránce školy (ANO/NE)

6. existence vyhledávače (ANO/NE)

Tato kritéria jsou hodnocena u 1. – 3. na stupních 1-5, kdy 1 = nejlepší, 5= 

nejhorší, u 4. - 6. ANO/NE.
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Výsledek analýzy:

 Možnost najít informace o školném: zjevně lepší jsou v tomto ohledu 

soukromé VŠ typu o.p.s., obchodní společnosti nekladou informace o školném 

do popředí

 Možnost najít aktuální VZ: i v tomto směru jsou lepší VŠ typu o.p.s., pouze na 

VŠEM, o.p.s. je k dispozici pouze VZ z roku 2008. Naopak obchodní společnosti 

mají výroční zprávu hůře dohádatelnou a UNYP, s.r.o. zveřejnilo pouze VZ 

z roku 2008 a navíc se problematicky vyhledává

 V grafické úrovni jsou školy velmi vyrovnané a o.p.s. i obchodní společnosti 

mají v podstatě stejnou úroveň grafiky webových stránek

Škola Možnost 

najít školné

Most najít 

VZ

Grafická 

úroveň

Překlad do 

AJ

Propagace 

typu školy

vyhledávač

VŠO, o.p.s. 1 1 1 ANO NE ANO

MUP, 

o.p.s.
1 1 2 ANO NE ANO

VŠEM, 

o.p.s.
1 4 1 ANO NE ANO

VŠFS, 

o.p.s.
2 1 1 ANO NE ANO

VŠ zdrav., 

o.p.s.
1 1 3 ANO NE ANO

BIVŠ, a.s. 1 4 3 NE NE ANO

VŠMIE, 

a.s.
1 2 1 ANO NE ANO

PVŠPS, 

s.r.o.
3 1 1 ANO NE ANO

SVŠES, 

s.r.o.
2 1 1 ANO NE ANO

UNYP, 

s.r.o.
4 5 2 ANO NE ANO
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 Překlad webových stránek do angličtiny: pouze BIVŠ, a.s. nemá k dispozici 

překlad stránek do AJ

 Propagace typu školy: žádná ze škol nemá na úvodních webových stránkách 

uvedený typ školy, který zastupuje

 Vyhledávač: Všechny školy mají k dispozici vyhledávač informací na svých 

webových stránkách

Celkově vycházejí z hodnocení webových stránek škol jako lepší soukromé VŠ 

typu o.p.s., které mají vyšší hodnoty u 3 z 6 hodnocených aspektů. Dále je možné 

konstatovat, že u dalších 3 kritérií jsou si školy v podstatě rovny. 

6.1.7 Hodnocení Akreditační komisí ČR

Podle zákonné povinnosti Akreditační komise ČR (§84 odst. 1 písm. a) 

zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) 

provádí tato komise hodnocení jednotlivých vysokých škol, tj. i soukromých VŠ. 

Toto hodnocení je možné využít v porovnávání soukromých VŠ. Zprávy o 

hodnocení AK ČR jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách 

www.akreditacnikomise.cz. Vzhledem ke skutečnosti, že na těchto stránkách 

nebylo možné dohledat hodnocení všech škol, které tvoří vybraný vzorek 

soukromých VŠ, budou zde porovnávány pouze školy, u nichž k hodnocení AK 

došlo. Jednalo se o 3 obecně prospěšné společnosti a 3 obchodní společnosti, 

proto splňuje tento dílčí vzorek nárok na to, aby byl porovnáván počet škol ve 

stejném poměru (50:50)

1. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Kontrola AK proběhla v této škole v únoru 2011 a její výsledky jsou následující:

 Nebyly zjištěny výrazné nedostatky nebo pochybení v organizačně administrativní 

ani pedagogické práci poboček školy, je zde snaha udržet kvalitní personální 

zabezpečení a tvůrčí a výzkumnou činnost

 Rizikem je prudký vývoj detašovaných pracovišť MUP, kdy není možné zajistit 

výuku stávajícími akademickými pracovníky a to představuje ohrožení kvality 

http://www.akreditacnikomise.cz/
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vzdělání, ale také vazbu na centrum VŠ, činnost kateder a výzkumnou a tvůrčí 

profilaci školy a studijního oboru

 Dílčí nedostatky v kvalitě, hodnocení a způsobu zveřejňování bakalářských a 

diplomových prací

Závěr plynoucí z hodnocení: žádné výrazné nedostatky, pouze dílčí nedostatky 

v souvislosti se zveřejňováním bakalářských a diplomových prací

2. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Kontrola AK proběhla v této škole v červnu 2010 s těmito výsledky:

 AK konstatovala výrazné nedostatky u některých kvalifikačních prací v roce 

2006, 2007 , VŠFS v souvislosti s tímto problémem přijalo adekvátní opatření, 

v roce 2008 byly práce kvalitní

 Prostřednictvím individuálního studijního plánu došlo k několika nestandardním 

průběhům studia (ojedinělé případy výrazně zkráceného studia u u výrazně 

pracovně vytížených osob)

 Neobjevují se větší stížnosti na kvalitu studia

Závěr plynoucí z hodnocení: výrazné nedostatky u některých prací, několik 

nestandardních průběhů studia, žádné stížnosti na kvalitu studia

3. University of  New York in Prague, s.r.o.

Kontrola AK proběhla na této škole v červnu 2009 s těmito výsledky:

 Výuka je dobře organizována, studenti jsou v kontaktu s vyučujícími a mají 

vhodné podmínky pro studium a pomoc

 Dochází ke stabilizaci vyučujících, zlepšování jejich odborné kvalifikace, 

atmosféra ve škole je dobrá, komunikace mezi studenty, vyučujícími a vedením 

školy je dobrá

 Nedostatky spočívají skutečnosti, že škola nezveřejňuje bakalářské práce a jejich 

posudky v elektronické podobě, bakalářské práce jsou na nízké úrovni

 Malá publikační činnost vyučujících a slabá tvůrčí či odborná činnost ve škole
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 Nutnost věnovat úsilí stabilizaci a zlepšení kvality personálního zabezpečení a 

výuky

 AK nedoporučuje přípravu nových a expanzi akreditovaných oborů

Závěry plynoucí z hodnocení: dobrá organizace výuky, stabilizace vyučujících, 

nedostatky jsou v nezveřejňování závěrečných prací a posudků a elektronické 

podobě, dále malá publikační činnost, AK nedoporučuje přípravu nových a rozvoj 

akreditovaných oborů

4. Bankovní institut, a.s.

AK hodnotila v roce 2009 konzultační střediska a detašovaná pracoviště této 

školy s těmito výsledky:

 Uskutečňování studijních programů na pobočkách BIVŠ vykazuje závažné 

nedostatky

 nedostatečné personální zabezpečení

 nedostatečné informační zabezpečení (přístup pouze k pomůckám vydávaným 

BIVŠ

 Na pobočkách se nerealizuje téměř žádná tvůrčí činnost

 Nedostatečně kvalitní závěrečné práce (projevuje se v nich nedostatek odborných 

zkušeností vedoucích prací), obhájené práce i s posudky nejsou zveřejněny apod.)

 Pobočky fungují ve velké míře spíše jako samostatné jednotky i přes snahu centra 

je řídit, prostředí v pobočkách je výrazně středoškolské a nemotivující

 Studenti zpravidla oceňují činnost vedoucích poboček, výraznější kritika se 

objevovala jen v souvislosti s informačním systémem

Závěry plynoucí z hodnocení: závažné nedostatky na pobočkách školy –

nedostatečné personální, informační zajištění, nedostatečné závěrečné práce, 

pobočky fungují jako samostatné jednotky, kladem je ocenění činností vedoucích 

na pobočkách 
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5. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Hodnocení AK proběhlo na této škole v roce 2006 a následujícími výsledky:

 Stávající personální zajištění se významně odlišuje od stavu, který byl deklarován 

v žádosti o akreditace a současné personální zajištění je tak zcela nedostatečné

 Rozvrhy sestavené pro studijní skupiny, ve kterých jsou studenti se zaměstnáním, 

nejsou v souladu s počtem hodin studijních plánů v akreditačních materiálech

 AK navrhuje vzhledem ke zjištěným nedostatkům pozastavení akreditace (zákaz 

konat státní zkoušky a přiznávat titul Bc. u studijního programu Ošetřovatelství 

pro obor Všeobecná sestra)

 U dalšího studijního programu je nutné jmenovat další odborníky zkušební 

komise pro státní závěrečné zkoušky

 Doporučení MŠMT, aby jmenovalo další odborníky do zkušebních komisí pro 

státní závěrečné zkoušky na školách, na kterých budou vykonávat stát. záv. 

Zkoušky studentu oboru Všeobecná sestra na VŠ zdravotnické, o.p.s.

Závěry plynoucí z hodnocení: škola má velké problémy dostát závazkům 

plynoucím z akreditace, pozastavení akreditace u 1 oboru, nutnost dalších 

odborníků do zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky, kontrola studentů 

z VŠZ na jiných školách

6. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Hodnocení na této škole proběhlo v roce 2004 s těmito závěry:

 VŠMIE plní podmínky spojené s akreditací jejího studijního programu

 Personální zabezpečení VŠMIE splňuje minimální standardy požadované AK, 

přesto je AK toho názoru, že je třeba zvýšit počet vyučujících v produktivním 

věku zaměstnaných v hlavním pracovním poměru

 Je třeba dbát na kvalifikační růst akademických pracovníků

 Knihovní fond školy je omezený a zahrnuje řadu nehodnotných titulů
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Závěry plynoucí z hodnocení: VŠMIE plní podmínky akreditace, je pouze třeba 

dbát na zlepšování kvalifikace vyučujících a doplnit knihovní fond

Hodnocení škol Akreditační komisí

Z hodnocení vyplývá, že z 3 o.p.s. má pouze jedna dílčí nedostatky, dvě z nich 

pak mají výrazné nedostatky, které dokonce u VŠ zdravotnické, o.p.s. vedou 

k pozastavení akreditace studijního oboru. Celkově je tedy bezproblémová 1/3 

o.p.s. a další dvě jsou AK podstatně kritizovány.

U obchodních společností má jedna z nich dílčí nedostatky a AK nedoporučuje 

rozvoj stávajících oborů a akreditaci nových, u druhé z nich jsou zaznamenány 

výrazné nedostatky (nedostatečné personální, informační zázemí, nedostatečné 

závěrečné práce) a třetí obchodní společnost pak plní své závazky plynoucí 

z akreditace dobře a jsou stanovena pouze drobná doporučení. Bezproblémová je 

tedy 1/3 obchodních společností, u 1/3 jsou dílčí nedostatky a u 1/3 výrazné 

nedostatky. 

Celkově tak v hodnocení AK dopadají lépe obchodní společnosti, i když 

rozdíl není nijak velký. 

6.1.8 Závěry plynoucí z porovnávaných aspektů u vybraných 

soukromých VŠ

Z analýzy všech 7 aspektů, které byly u vybraného vzorku soukromých VŠ 

zkoumány, je předně evidentní, že postavení soukromých škol co do jejich typu je 

velmi vyrovnané. Není možné zaznamenat aspekt, ve kterém by výrazně vynikal 

nebo naopak zaostával jeden typ škol a je zřejmé, že konkurence soukromých VŠ 

nutí jejich představitele do následování nejnovějších trendů v mnoha oblastech, 

aby škola přilákala co nevětší množství absolventů.

Hodnocení jednotlivých aspektů:

 Výše školného v závislosti na počtu studentů – o.p.s. má lepší postavení

soukromé VŠ typu o.p.s. mají tedy nepatrně nižší školné než soukromé

 Zájem o studium – vyrovnané postavení, obchodní společnosti mají více 

přihlášek, o.p.s. více zapsaných studentů
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Větší počet přihlášek mají soukromé VŠ typu a.s., s.r.o.

Větší neúspěšnost při přijímacím řízení je na školách typu s.r.o. a a.s.

Zájem měřený rozdílem mezi přijatými a zapsanými studenty je vyšší u o.p.s. 

Zájem měřený počtem přihlášek a počtem zapsaných studentů je nepatrně větší u 

soukromých VŠ typu o.p.s.

 Kvalifikační struktura akademických pracovníků – o.p.s. mají více profesorů 

a docentů, ale také více studentů připadajících na 1 docenta nebo profesora

Na počet profesorů na soukromých VŠ se tak obecně prospěšné společnosti 

umisťují na prvních místech

V počtu docentů mají větší zastoupení spíše obecně prospěšné společnosti

V počtu studentů na 1 profesora lepší soukromé VŠ typu s.r.o., a.s.

Ani v počtu studentů na 1 docenta nevynikají VŠ o.p.s. a na příčkách s nejnižším 

počtem studentů na 1 docenta jsou obchodní společnosti

 Vnitřní hodnocení školy – o.p.s. dosahují lepších výsledků

z 8 stanovených kritérií mají o.p.s. lepší hodnoty u tří

 Vnější hodnocení školy – obchodní společnosti dosahují lepších výsledků

V porovnání vnějšího hodnocení školy nedosahují soukromé VŠ typu o.p.s. 

lepších výsledků než obchodních společností, spíše naopak

 Hodnocení webových stránek školy – o.p.s. mají lepší hodnocení

Celkově vycházejí z hodnocení webových stránek škol jako lepší soukromé VŠ 

typu o.p.s., které mají vyšší hodnoty u 3 z 6 hodnocených aspektů

 Hodnocení Akreditační komisí – obchodní společnosti mají lepší hodnocení

Celkově tak v hodnocení AK dopadají lépe obchodní společnosti, i když rozdíl 

není nijak markantní. 
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Obecně prospěšné společnosti tak mají lepší hodnocení ve 3 hodnocených 

aspektech (výše školného v závislosti na počtu studentů, vnitřní hodnocení školy, 

hodnocení webových stránek školy), obchodní společnosti dosahují lepších 

hodnot u 2 aspektů (vnější hodnocení školy, hodnocení AK) a u 2 aspektů je 

postavení velmi vyrovnané (zájem o studium, kvalifikační struktura 

akademických pracovníků). 

6.2 Financování soukromých vysokých škol

Tato část je vymezena druhou výzkumnou otázkou „Které způsoby 

financování soukromých vysokých škol mohou přispět k lepší praxi 

financování vysokých škol obecně?“ Ze stanovených dokumentů a rozhovorů 

bude proto nutné dobrat se odpovědi na tuto otázku. Z praktického hlediska je 

nezbytné zmínit, že jen výjimečně bylo možné dohledat zprávu o hospodaření 

soukromé vysoké školy na jejích webových stránkách a nabízí se tak otázka, proč 

tomu tak je a proč školy způsob vedení financí nezveřejňují. Ze zákona mají 

povinnost zveřejňovat zprávu o hospodaření pouze v případě, že obdrželi státní 

dotaci (§21 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). 

6.2.1 Poplatky a školné

Podle výroční zprávy VŠFS, o.p.s. za rok 2009 tvoří 67% výnosů školy 

školné a poplatky. Podle výroční zprávy o hospodaření Vysoké školy obchodní za 

rok 2008 představuje stěžejní příjem školné studentů, poplatky studentů (98%). 

Unicorn College, s.r.o. ve své Výroční zprávě o hospodaření z roku 200923 uvádí, 

že drtivou většinu výnosů tvoří poplatky za studium. Podle Výroční zprávy 

CEVRO Institutu, o.p.s. tvořily příjmy z hlavní činnosti, tedy vzdělávání, za rok 

2009 81 % výnosů. Vzhledem k tomu, že většina soukromých VŠ nezveřejňuje 

svou účetní rozvahu a zdroje svých příjmů, není možné porovnávat všechny 

školy, resp. jejich příjmy. Na základě uvedených informací je však možné 

sledovat, že jak nestátní neziskové organizace tak soukromé VŠ získávají své 

prostředky především ze školného.

                                                          
23

http://www.unicorncollege.cz/onas/index/attachments/Zprava_o_hospodareni_UCL_2009_v1.pdf

cit. 25.4.2011
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Dále podle rozhovoru s doc. Hyršlovou z VŠEM, o.p.s. tvoří 95-99% výnosů 

školy školné a poplatky za studium. Z rozhovoru s V. Chvalovským z UNYP, 

s.r.o. také plyne, že většinu příjmů školy tvoří školné. Vzhledem k tomu, že se 

v prvním případě jedná o neziskovou organizaci a ve druhém případě o s.r.o., je 

možné dovodit, že v získávání prostředků se NNO a obchodní společnosti neliší. 

Rozhovor s rektorkou VŠFS, o.p.s., uveřejněný na webových stránkách24 ze dne 

28.6. 2010 přináší také informaci, že školné tvoří až 80% procent příjmů. 

Na základě těchto informací je možné dovodit, že minimálně školy 

s ekonomickými, manažerskými a obchodními obory jsou schopné financovat 

své fungování ze školného a podle rozhovorů s oběma představiteli soukromých 

VŠ rozhodně neživoří. Přitom školné většinou nedosahuje nepřiměřené výše, 

pohybuje se mezi 20 000 – 30 000 Kč. Zde by tedy bylo možné hledat podklad 

pro diskusi, zda by i veřejné vysoké školy nemohly minimálně v těchto

zmíněných oborech zajistit své financování ze školného a nespoléhat se na státní 

dotaci, která je hlavním zdrojem příjmů všech veřejných VŠ. Jiným podnětem pro 

diskusi je pak otázka, zda je taková výše školného pro běžného uchazeče o 

studium na české vysoké škole příliš vysoká nebo schůdná a jedná se tak o 

možnost vystudovat bez dluhů a na kvalitní úrovni. Podle rozhovoru s doc. 

Hyršlovou z VŠEM, o.p.s. je zavedení školného na veřejných VŠ velmi dobrou 

perspektivou a jednalo by se o zkvalitnění vysokého školství stejně jako o 

vyřešení dalších problémů (nezatěžování státního rozpočtu, zamezení neustálého 

prodlužování studia na veřejných VŠ se statusem studenta apod.) 

6.2.2 Stipendia pro studenty s tělesným handicapem

VŠFS, o.p.s. podle Výroční zprávy za rok 2009 poskytuje svým 

studentům, kteří byli v akademickém roce 2009/2010 tři, účelové stipendium. 

Škola hradí jejich náklady na studium a za akademický rok 2009/2010 těmto 

studentům vyplatila 118 667 Kč. Do stipendijního fondu mohou zájemci přispívat 

formou peněžního daru nebo zakoupením fotografií z cest rektory B. Šenkýřové. 

Z fondu jsou financováni nejen lidé s tělesným handicapem, ale i děti z dětských 

domovů a náhradní rodinné péče. 

                                                          
24 http://www.houser.cz/rozhovory/6104-bohuslava-senkyrova-soukrome-vysoke-skoly-usetrily-statu-

miliardy.htm cit. 28.4.2011
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Podobně realizuje program „Škola bez bariér“ Metropolitní univerzita Praha, 

o.p.s. V rámci tohoto školného mají uchazeči se zdravotním postižením 

pohybového ústrojí nárok na stipendium ve výši školného.25 Přestože se 

stipendium netýká uchazečů např. se smyslovým postižením, je možné 

konstatovat, že MUP, o.p.s. vychází vstříc i těm, kteří nedisponují dostatečnými 

finančními prostředky. 

Bankovní institut, a.s. poskytuje studentům, kteří mají průkaz ZTP/P 50% slevu 

na školné po celou dobu studia.26 Je tedy evidentní, že i soukromé vysoké školy, a 

nejen ty neziskové, mají prostředky k poskytování pomoci těm, kteří nemají další 

finanční prostředky na vzdělávání a jsou omezeni zdravotním postižením apod. 

6.3 Management soukromých vysokých škol

Třetí výzkumná otázka se týká řízení soukromých vysokých škol: „Jaké 

způsoby řízení soukromých VŠ přinášejí do praxe nové podněty v porovnání 

s managementem veřejných VŠ?“

6.3.1 Rovnocennost akademické a ekonomické správy

Podle toho, jak funguje management obchodních společností, které usilují 

o zisk a mají podle tohoto cíle také nastavený způsob řízení, je možné dovodit, že 

na akademickou část školy kladou stejný důraz jako na tu finanční. Zatímco na 

veřejných VŠ je na univerzitě kvestor podřízen rektorovi a na fakultě spadá 

agenda hospodaření do rukou tajemníka fakulty, na soukromých VŠ je často 

znatelné, že ekonomika je minimálně stejně důležitá jako akademická stránka 

fungování školy. To je dobře viditelné na struktuře managementu VŠMIE, a.s.:

                                                          
25

http://www.mup.cz/cz/pro-uchazece/studium-pro-telesne-postizene.html cit. 28.4.2011

26 http://www.bivs.cz/pro-zajemce-o-studium/ceny-za-studium-a-vzdelavani  cit. 28.4. 2011
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(Výroční zpráva VŠMIE, a.s. 2009)

Postavení kvestora je zcela evidentní: je na stejné úrovni jako rektor a oba 

podléhají valné hromadě dozorčí radě a představenstvu. Akademickou rovinu zde 

řídí rektor a finance, účetnictví, personalistika, právní oddělení a další spadají pod 

kompetenci kvestora. Celá konstrukce vedení je důsledkem nutnosti řešit 

ekonomické aspekty na minimálně stejné úrovni jako proces vzdělávání, protože 

soukromá VŠ nemůže spoléhat na pravidelnou státní dotaci jako veřejná VŠ. Její 

představitelé jsou proto nuceni zajistit nejen kvalitní personální, technické a 

informační zabezpečení, ale také ekonomickou samostatnost školy aniž by se 

spoléhali na stát. 

Stejně jako v předchozím případě je tomu u Vysoké školy ekonomie a 

managementu, o.p.s. Přestože se jedná o neziskovou organizaci, ekonomický 

aspekt fungování je na stejné úrovni jako akademický:
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(Výroční zpráva VŠEM, o.p.s., 2009)

Zároveň je dobře viditelné propojení Sekretariátu ředitele a rektorátu, které 

spolupracují a spojují tak ekonomickou stránku s akademickou. Také v kapitole 

3.1.2 této práce je možné vidět na struktuře vedení metropolitní univerzity Praha, 

o.p.s., že kvestor/ředitelka je na stejné úrovni podřízenosti vedení jako rektor. 

Toto postavení kvestora není u soukromých VŠ pravidlem, jak je možné vidět na 

struktuře managementu Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. v kapitole 3.1.2 

této práce, kde je kvestor podřízen rektorovi. Ovšem tendence soukromých škol 

považovat ekonomickou stránku fungování za stejně důležitou jako tu 

akademickou je znatelná a je tak jistým poznatkem pro debatu o tom, jak by mohl 

být vylepšen management veřejných VŠ, které podle toho, jak mají ustaveny 

orgány nemají kvestora na vysoké úrovni oproti akademickým činitelům. 
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6.3.2 Klientský přístup

Termín „klientský přístup“ je podle rektorky VŠFS, o.p.s. takový přístup, 

který se zakládá na několika principech:

 Nezneužívání role pedagoga (pedagog bere studenta jako rovnoprávného partnera, 

aniž by ztratil svou autoritu)

 Spravedlivý přístup ke všem studentům bez ohledu na sympatie a antipatie

 Komunikace se studentem

 Snaha pomáhat řešit studijní problémy studentů

Tento přístup se podle rektorky týká všech pracovišť, která přijdou se studentem 

do kontaktu, cílem je pak vytvoření podmínek, za kterých bude student školu 

navštěvovat rád a přitom škola nebude slevovat z nároků na vysokoškolské 

vzdělání.27

Klientský přístup vůbec odráží princip, na kterém management soukromých VŠ 

stojí. Doc. Hyršlová zmiňuje, že soukromá VŠ je pod určitým tlakem ze strany 

studentů, tj. pro školu je stěžejní zajistit jejich spokojenost, protože konkurence 

mezi soukromými VŠ je vysoká, hlavně v Praze, a studenti si mohou vybírat mezi 

školami, které nabízejí podobné obory. To ovšem nemá mít vliv na kvalitu 

vzdělávání a nároky na každého ze studentů, aby splnil předepsané podmínky 

k udělení titulu. 

6.3.3 Rychlá reakce na nové trendy

Management soukromých VŠ se neustále přizpůsobuje novým trendům, 

především na trhu práce. Soukromé VŠ obecně kladou velký důraz na uplatnění 

svých absolventů v praxi, podle doc. Hyršlové nemá VŠEM, o.p.s. žádný problém 

s tím, že by jejich studenti nenacházeli uplatnění na trhu práce. Podobně p. 

Chvalovský vyzdvihuje přednosti UNYP, s.r.o., kde rozhodně neexistuje problém 

                                                          
27

http://www.vysokeskoly.com/aktualne-na-vs/pet-rozhovoru-s-vedenim-soukromych-

vysokych-sko cit. 28.4.2011
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s uplatněním v praxi. Ředitel Unicorn College, s.r.o. také zdůrazňuje vyučování 

takových předmětů, které jsou na trhu práce žádané, aktuální a potřebné.28

6.3.4. Zaměření na marketing

Z výzkumu výročních zpráv, webových stránek a článků týkajících se 

soukromých VŠ jasně vyplývá jejich zájem na tom, aby měly dobré jméno a 

veřejnost měla povědomí o tom, že dané škola existuje. Snaha o působivé a 

atraktivní webové stránky, propagace na internetu, v novinách, časopisech a na 

plakátech svědčí o zájmu škol propagovat své jméno a vytvářet si dobrou pověst. 

Např. účast VŠEM, o.p.s. na organizaci festivalu Jeden svět, propagace škol na 

facebooku, pořádání seminářů pro širokou veřejnost na PVŠPS, s.r.o., časté 

pořádání Dnů otevřených dveří, zasílání newsletterů informujících o dění na dané 

VŠ, spolupráce na neziskových aktivitách, to vše je možné zahrnout do snahy škol 

působit na veřejnost, získávat si své podporovatele a budovat povědomí o tom, že 

dané VŠ existuje a využívá mnoha moderních prvků. 

Také struktura managementu VŠFS, o.p.s., vyobrazená v teoretické části této 

práce, jasně ukazuje, že akademická část fungování školy je oddělena nejen od té 

finanční, ale také od PR školy, právního poradenství a dalších oblastí, na které má 

škola speciální oddělení a jsou tedy evidentně  podstatné.

                                                          
28 http://www.vysokeskoly.com/aktualne-na-vs/pet-rozhovoru-s-vedenim-soukromych-vysokych-sko cit. 28.4. 2011
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IV. ZÁVĚRY, DISKUSE, DOPORUČENÍ

Na počátku této psaní této práce byly stanoveny cíle, kterých by měla 

dosáhnout. Jednalo se v teoretické části především o objasnění celkové situace 

soukromého vysokého školství obecně, o způsobech jeho managementu a 

financování a v empirické části o zodpovězení výzkumných otázek. Výsledky 

výzkumné části se odvíjely od množství dat, které byly k jednotlivým otázkám 

k dispozici.

Z výsledků týkajících se první výzkumné otázky, tedy z porovnání 

několika aspektů soukromých VŠ typu o.p.s. a s.r.o., a.s. plyne, že mezi nimi není 

velký rozdíl. To svědčí o tom, že v tomto prostředí panuje velká konkurence a 

není příliš obvyklé, že by některá ze škol příliš vybočovala v některém ohledu od 

průměru. Soukromé VŠ typu o.p.s. dosáhly lepších výsledků ve 3 z hodnocených 

aspektů (výše školného v závislosti na počtu studentů, vnitřní hodnocení školy, 

hodnocení webových stránek školy), obchodní společnosti dosáhly lepších 

výsledků u 2 ze sledovaných aspektů (vnější hodnocení školy, hodnocení 

Akreditační komisí) a u 2 zkoumaných aspektů bylo postavení škol vyrovnané 

(zájem o studium, kvalifikační struktura akademických pracovníků). Tyto závěry 

poskytují možnost zodpovědět první výzkumnou otázku: „Ve kterých aspektech 

dosahuje soukromá VŠ ve formě o.p.s. lepších výsledků než forma a.s., s.r.o.?“

Těmito aspekty jsou již zmiňované 3, tj. výše školného v závislosti na počtu 

studentů, vnitřní hodnocení školy a hodnocení webových stránek školy. 

Odpověď na druhou výzkumnou otázku ve znění: „Které způsoby 

financování soukromých VŠ mohou přispět k lepší praxi financování VŠ 

obecně?“ je možné strukturovat do několika bodů. Především bylo zjištěno, že 

soukromé VŠ zajišťují své fungování především z platby studentů za školné a 

netrpí problémem nedostatku finančních prostředků. Přitom školné na 

soukromých VŠ, především na těch neziskových, nedosahuje závratných částek a 

náklady na výuku nejsou tak vysoké. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo možné 

vyučovat i další obory, které nevyžadují vysoké náklady, také na soukromých 

školách, a dále, zamyslet se nad tím, že případné zavedení školného by přineslo 

velké možnosti rozvoje škol a jejich školné by nebylo natolik vysoké, aby bylo 

studium nedostupné. Přitom by školné na veřejných školách nesnížilo jejich 
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kvalitu jak po akademické, tak po praktické stránce přípravy studenta. Nicméně 

minimálně je tento poznatek důkazem, že i za poměrně nevelké školné je možné 

vyučovat kvalitně a produkovat absolventy, kteří budou mít znalosti jak 

teoretické, tak praktické. Dalším zjištěným faktem je pak to, že některé soukromé 

školy poskytují svým handicapovaným studentům stipendium ve výši školného

nebo slevy na školném a přispívají tak k solidaritě s těmi, kteří jsou v možnostech 

studia nějak omezeni.

Třetí výzkumná otázka „Jaké způsoby řízení soukromých VŠ přinášejí do 

praxe nové podněty v porovnání s managementem veřejných VŠ?“ přispěla ke 

zjištění skutečnosti, že soukromé VŠ přikládají minimálně stejnou váhu finanční 

stránce svého fungování jako té akademické. Ve struktuře jejich managementu je 

totiž poměrně dobře znatelný fakt, že kvestor je často na stejné úrovni jako rektor, 

a jsou tedy nuceni spolupracovat, přičemž finanční stránka existence školy není 

podřízena té akademické. Logicky to vyplývá ze skutečnosti, že soukromé VŠ 

nemohou spoléhat na státní dotace a své fungování a prosperitu si musí zajistit 

samy. Dalším podstatným zjištěním je, že soukromé VŠ zajišťují „klientský 

přístup“, tj. takový, ve kterém je student v rovnocenném postavení k vyučujícímu, 

probíhá mezi nimi komunikace a na škole existuje snaha o pomoc při řešení 

studijních problémů. Tento trend soukromých VŠ přináší novou možnost přístupu 

ke studentům a rozhodně stojí za zamyšlení a diskusi. Soukromé VŠ jsou dále 

velmi schopné v oblasti rychlé reakce na nové trendy a zajištění nejnovějších 

technologií, přístupů a novinek je pro ně standardem. Konečně se soukromé 

vysoké školy více zaměřují na marketingovou komunikaci s uchazeči o studium, 

ale i se stávajícími studenty, a nezanedbávají tuto stránku své propagace. Zároveň 

se snaží i v tomto ohledu využívat moderní prvky a strategie, které by ocenili jak 

potenciální, tak stávající studenti.

Výsledkem této práce tak je především skutečnost, že soukromé vysoké 

školství je zajisté tématem pro zkoumání. Materiálů a podkladů, ze kterých je 

možné sledovat jeho praktické fungování je velké množství, přestože jsou oblasti, 

jakými bylo v této práci např. financování, pro něž není snadné nalézt dostatek dat 

a informací. Dále je po daném výzkumu jasné, že soukromé vysoké školství je 

v České republice velmi konkurenčním prostředím a vzhledem k faktu, že většina 

z nich nabízí studium podobných oborů, každá ze škol se snaží upoutat uchazeče o 



86

studium a poskytnout služby, které by byly atraktivní jak po akademické, tak po 

praktické stránce. 

V empirické části této práce jsou zkoumány z drtivé většiny pražské 

soukromé VŠ. Není tak možné ve všech ohledech zobecňovat výsledky výzkumné 

části na veškeré soukromé školství v ČR, přestože trendy všech soukromých VŠ 

jsou znatelné, např. konkurenční prostředí, snaha přilákat co nejvíce uchazečů o 

studium, „klientský přístup“, apod. Není možné tvrdit, že by soukromé VŠ 

netrpěly jistými nedostatky, např. v nedostatečném počtu akademických 

pracovníků, v jistém ohledu podložené nedůvěře ze strany veřejnosti (viz obtížné 

dohledávání financování soukromých VŠ). Jsou ale zajímavou alternativou 

v organizaci terciárního vzdělávání a podle zjištěných dat se často zaměřují na 

rozšiřování takových aspektů, které veřejné VŠ opomíjejí. Bude zajímavé 

sledovat další vývoj soukromých VŠ a jejich cestu za uznáním veřejnosti, kterou 

si mohou svou další existencí a působením absolventů buď získat anebo se trvale 

odsoudit na okraj vysokoškolského vzdělávání ne jako rovnocenný soupeř 

veřejných VŠ, ale jako pouhá alternativa.

DOPORUČENÍ

Určitý pohled na soukromé vysoké školství v ČR, který tato práce nabízí, 

přináší i praktické informace týkající se toho, co by se dalo na stávající praxi 

změnit k lepšímu:

 Větší transparentnost financování soukromých VŠ

Jen výjimečně soukromé VŠ zveřejňují výroční zprávu o hospodaření nebo své 

účetnictví ve výroční zprávě. To neskýtá možnost vidět, jak škola využívá zdroje 

získané ze školného, ale i z jiných zdrojů, navíc je třeba zmínit, že taková 

instituce, jako vysoká škola, nemůže fungovat bez veřejné kontroly svého 

financování

 Zaměření na zlepšení struktury akademických pracovníků

Soukromé VŠ nemají dostatečný počet vyučujících s kvalifikací docenta a 

profesora, což jim ubírá na kvalitě a nemohou být v tomto ohledu dostatečným 

soupeřem veřejným vysokým školám.



87

Ze zkoumání soukromých VŠ však vycházejí i možnosti, jak zlepšit fungování 

veřejných VŠ a vyvstává skutečnost, že některými aspekty, které jsou pro 

soukromé školy samozřejmostí, nemají na veřejných VŠ příliš prostoru a bylo by 

je tak možné doporučit:

 Důraz na ekonomickou stránku fungování

Soukromé VŠ jsou dobrým příkladem toho, jak podstatné je spoléhat na vlastní 

schopnost získání zdrojů a jejich správní využití. Veřejné VŠ jsou závislé na 

příjmech ze státního rozpočtu a nepřikládají ekonomickému aspektu fungování 

takovou důležitost. V horizontu několika let, kdy může dojít k zavedení školného i 

na veřejných VŠ, však mohou být nuceny k větší schopnosti správně hospodařit a 

zaměřit se minimálně stejně jako na akademickou také na finanční stránku své 

existence.

 Zaměření na marketing

Veřejné VŠ podle toho často nepovažují marketingovou komunikaci za 

podstatnou a jejich webové stránky a celkově prezentace na veřejnosti vycházejí 

spíše z jejich vybudované autority nebo historického zakotvení, nepředpokládají 

získání studentů na základě dobrých webových stránek, dostatku informací na 

nich nebo zviditelňování na nejrůznějších aktivitách. Proto by bylo možné 

doporučit větší orientaci na budování dobré pověsti a PR.
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