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ÚVOD
Ve dnech 1. – 2. dubna 2008 rozhodla Akreditační komise (dále jen AK) o tom, ţe
bude provedeno hodnocení akreditovaných činností – konzultačních středisek a
detašovaných pracovišť (dále jen pobočky) Bankovního institutu Vysoké školy,
a.s., Praha (dále jen BIVŠ) v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách). K tomuto účelu byla jmenována AK „Účelová pracovní skupina“ (dále
jen ÚPS) ve sloţení prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing.
Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr,
CSc., doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., prof. Ing. Jan Roda, CSc., prof. Ing. Pavel
Höschl, DrSc., prof. Ing. Milan Sojka, CSc., prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.,
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., prof. Ing. Jiří
Mareš, CSc., Ing. Věra Mulačová, Ph.D., prof. Ing. Jan Pour, CSc., a doc. Ing.
Hana Mikovcová, CSc. (ÚPS jmenována na zasedáních AK 1. – 2. dubna 2008,
16. – 17. září 2008, 25. – 26. listopadu 2008 a 27. – 28. ledna 2009). Po
předchozí domluvě s předsedkyní AK se návštěv ÚPS na jednotlivých pobočkách
BIVŠ dále účastnili zástupci Sekretariátu AK, PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D., a Bc.
Jana Koziolová.
Cílem hodnocení bylo ověřit úroveň akreditovaných činností uskutečňovaných
BIVŠ mimo sídlo vysoké školy, které je uvedené v jejím statutu (tj. mimo Prahu).
Hlavní pozornost byla věnována porovnání, jak jsou zajištěny studijní
programy uskutečňované na pobočkách se stavem deklarovaným při
akreditaci, resp. prodlouţení platnosti akreditace studijních programů.
ÚPS připravila v úzké spolupráci se sekretariátem AK Dotazník pro hodnocení a
poţádala vedení BIVŠ o jeho vyplnění. Dotazník byl koncipován jako vlastní
hodnotící zpráva (strukturovaná podle jednotlivých poboček), doplněná o přílohy
(konkrétní údaje o zajištění studijních programů na pobočkách, pokud se činnost
na pobočce liší od situace v sídle). Poţadované údaje se dotýkaly sedmi hlavních
oblastí:
1. systému řízení poboček a jejich organizace ve vztahu k mateřské vysoké
škole;
2. průběhu vzdělávání na pobočce;
3. personálního zabezpečení v konkrétních podmínkách pobočky a v konkrétních
studijních programech a oborech studia;
4. zabezpečení tvůrčí činnosti na pobočce;
5. vybavení poboček z hlediska materiálního zabezpečení, zabezpečení
technikou a informačními zdroji;
6. vnitřního hodnocení;
7. závěrečné shrnutí, ve kterém byla dána moţnost analyzovat silné a slabé
stránky pobočky.
Tyto údaje byly předány ÚPS prostřednictvím Sekretariátu AK. Kromě
vyţádaných materiálů ÚPS vycházela také i z internetových prezentací BIVŠ a
dalších vyţádaných podkladů (databáze obhájených kvalifikačních prací),
konkrétních bakalářských prací.
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Návštěvy ÚPS na pobočkách probíhaly ve dnech 6.- 7. března 2009 a 13. – 14.
března 2009, vţdy tří- aţ čtyřčlennou skupinou (vzhledem k vysokému počtu
poboček se ÚPS pro účely návštěv rozdělila do několika v dílčích skupinek). Byly
navštíveny pobočky: Jihlava, Vyškov, Břeclav, Blatná, Písek, Sušice/Klatovy,
Karlovy Vary, Karviná, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Galanta.
Nenavštíveny zůstaly pobočky Jablonec nad Nisou, Teplice, Plzeň a nově
otevřená pobočka Chrudim v České republice a Prešov (a další pobočky, kde je
vzdělávací činnost BIVŠ utlumována) na Slovensku.
Hodnocena nebyla pobočka BIVŠ v Kyjevě (Ukrajina).
Přítomno byl/a vţdy vedoucí pobočky, na některých také další pracovníci BIVŠ.
Po prohlídce objektů a jejich vybavení vedli členové ÚPS rozhovory se studenty,
kteří byli ve výuce.
ÚPS poté vyhodnotila průběh návštěv a na základě jednotlivých zjištění a jejich
vzájemného srovnání zpracovala tuto zprávu jako podklad pro jednání AK.
Zpráva bude projednána na zasedání AK dne 7. dubna 2009 za účasti představitelů
BIVŠ.

Bankovní institut vysoká škola a.s.
BIVŠ vznikla v červnu 1999 jako první soukromá vysoká škola v České
republice, od roku 2001 vstoupila do BIVŠ německá vzdělávací společnost
COGNOS AG jako zahraniční partner. Počínaje rokem 2002 začala BIVŠ
zakládat pobočky v českých zemích i na Slovensku.
Ve vzdělávací činnosti se BIVŠ zaměřuje především na profesně orientované
vzdělávání v oblasti bankovnictví s širším přesahem do finanční sféry a právních
souvislostí.
Vysoká škola má v současnosti akreditovány tyto studijní programy:
a) bakalářské:
Bankovnictví se studijními obory v prezenční a kombinované formě Bankovní
management (do 10. 3. 2014, také v ruštině), Elektronické obchodování (do 10. 3.
2014), Informační technologie (do 10. 3. 2014, také v ruštině), Pojišťovnictví (do
25. 1. 2012), Makléř (do 20. 7. 2009), Oceňování majetku (do 25. 1. 2012,
v prezenční formě také v ruštině a v kombinované formě také v němčině), Právní
administrativa v podnikatelské sféře (do 1. 10. 2010);
Ekonomika a management se studijními obory Ekonomika a management
malého a středního podnikání (do 1. 3. 2011), Ekonomika a management
zdravotních a sociálních sluţeb (do 31. 12. 2011);
Hospodářská politika a správa se studijními obory Veřejná správa a Evropská
unie (do 1. 3. 2011, také v angličtině);
b) magisterské:
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Ekonomika a management se studijními obory Finance (do 20. 7. 2015, také
v angličtině), Informační technologie a management (do 10. 3. 2014).
Uchazeči o studium na pobočkách BIVŠ jsou přijímání na základě přijímacího
řízení, organizovaného formou pohovoru, tedy bez přijímacích zkoušek (coţ je
zdůrazněno ve všech podkladech BIVŠ). Na většině poboček jsou studijní
programy uskutečňovány jen v kombinované formě studia, některé pobočky
realizují také formu prezenční (Teplice, Bánská Bystrica, Liptovský Mikuláš).
Systém studia je tedy organizován převáţně kombinací prezenční a distanční
formy studia. Prezenční část výuky probíhá o víkendech (především v pátek
odpoledne a i sobotách, v případě přesunutí výuky výjimečně na některých
pobočkách i v neděli), studenti mají povinnou výuku v tutoriálech a praktickou
výuku v rámci blokových konzultací, samostatné studium je podpořeno studijními
oporami a moţnostmi dalších konzultací s pedagogem. Kontaktní výuka kaţdého
předmětu probíhá v intenzivních blocích. Studenti z poboček jsou stejně jako
studenti ze sídla BIVŠ zapsáni do univerzitního informačního systému studijní
evidence (IS), mají moţnost se tímto způsobem přihlašovat ke zkouškám atd. Se
Studijním oddělením studenti komunikují především elektronickou cestou nebo
telefonicky, zápisy ke studiu nebo do vyššího ročníku se organizují pro studenty
na pobočce.
BIVŠ na některých pobočkách stanovuje zvláštní poţadavky pro přijetí absolventů
vzdělávacích programů vyšších odborných škol a organizuje pro ně zkrácené
bakalářské studium. Tito absolventi jsou zpravidla přijímáni do třetího ročníku
bakalářského programu, a to vţdy na základě dohody s konkrétní vyšší odbornou
školou (tyto skupiny studentů jsou výhradně absolventy této školy).
Vzhledem k tomu, ţe studenti poboček pocházejí buď z místa či blízkého okolí,
není nutné zajišťovat aţ na výjimky ubytování. Občerstvení pomáhají organizovat
na některých poboček její vedoucí – formou otevření kuchyňky či distribucí
nápojů.

Navštívené pobočky
Jihlava
Návštěva proběhla 7. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., prof. Ing. Jan Roda, CSc., doc.
Ing. Hana Mikovcová, CSc., doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Výuka probíhá v budově Střední školy obchodu a sluţeb s internátem, kterou má
BIVŠ pronajatu na dobu neurčitou. V téţe budově je i pobočka Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové. Vedoucím střediska je Miroslav Chromečka.
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě bakalářského
studijního programu Bankovnictví, oboru Právní administrativa v podnikatelské
sféře, 1. a 2. ročník.
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Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu

54 studentů

(ve všech pobočkách se jedná o údaje BIVŠ – jde o zapsané studenty)
Vedoucí pobočky je v kontaktu s mateřskou školou, také zajišťuje kontakt
pobočky se zástupci jihlavské samosprávy, státní správy, podnikatelského i
neziskového sektoru, zajišťuje také prezentaci BIVŠ veřejnosti, spojenou
s náborem studentů.
Prostředí školy působí středoškolským dojmem, i kdyţ jsou učebny solidně
vybaveny. Pro konzultace (pokud tento poţadavek nastane) je moţné vyuţít volné
třídy (po zapůjčení klíče na vrátnici). Vzhledem k relativně nízkému počtu
studentů nevládne příliš velký studentský ruch. Místnost vedoucího pobočky
slouţí zároveň také dalším pedagogům.
ÚPS hovořila se studenty 1. ročníku a dále 2. ročníku oboru Právní administrativa
v podnikatelské sféře. Studenti jsou vesměs zaměstnanci státní správy a některých
podniků, kteří si zvyšují kvalifikace, jsou – stejně jako i na dalších pobočkách,
velmi motivovaní ke studiu.
Informační zabezpečení: Knihovna je suplována skříní v místnosti vedoucího
pobočky, kde jsou umístěna skripta BIVŠ, která si studenti mohou zakoupit.
Kromě toho je jako zdroj ke studiu uváděna Městská knihovna Jihlava, která
ovšem není vysokoškolskou nebo specializovanou vědeckou knihovnou. Pobočka
vyuţívá informační systém BIVŠ pro kontakty s centrálou, studentů s pedagogy a
naopak, zasílání studijních materiálů apod. Bezdrátová síť (wi-fi) v době návštěvy
ÚPS nefungovala.
Personální zabezpečení: I kdyţ se ÚPS nesetkala s rozdíly mezi rozvrhem hodin a
výukou, je velmi zaráţející velký rozdíl mezi uvedenými vyučujícími
u jednotlivých předmětů (i ve srovnání s indexy studentů) a skutečností. Dochází i
k rotaci vyučujících v různých předmětech: např. Mgr. Kirchner, který učí
předměty Teorie práva a státověda, Ústavní právo, učí i Podnikovou ekonomiku
(podle vyţádaných materiálů mají tento předmět zajišťovat Ing. Vyhlídalová nebo
Ing. Pivoňková). U předmětu Pracovní právo je uveden JUDr. J. F. Staněk (má
zajišťovat JUDr. Sova). Předmět Management učí Ing. Veverková (má zajišťovat
Ing. Luňáček). Dochází také k velmi neobvyklé kumulaci vyučovaných předmětů
u jednotlivých vyučujících: např. jiţ zmíněná Ing. Vyhlídalová učí Základy
účetnictví, Správa daní, Podniková ekonomika, Jednání s klientem. Ing. Hloušek
učí: Dějiny práva, Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů, Obchodní
právo, Bankovnictví, Právní základy finančních sluţeb, ale také zaskakuje
u Hospodářské politiky (podle jednoho podkladu BIVŠ má být Ing. P. Soukup,
podle jiných Ing. Luňáček), a také zaskakuje za Mgr. Kirchnera v předmětu
Mezinárodní právo a vztahy. Zůstává otázkou, jak hluboce výše uvedení
pedagogové obory zvládají, kdyţ jejich odborné ţivotopisy tato zaměření ani
zdaleka nepotvrzují.
Za alarmující povaţuje ÚPS skutečnost, ţe ze stavu personálního zabezpečení
deklarovaného v ţádosti o akreditaci se zde neobjevilo ani jedno jméno.
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Tvůrčí činnost: Z tvůrčí činnosti uvádí středisko Jihlava participaci na projektu
„Job Tools“ v rámci BIVŠ na podporu vstupu do zaměstnání osob se sníţenou
schopností.
Vnitřní hodnocení ve středisku organizuje jeho vedoucí – podle vyjádření
pobočky se zúčastňuje výuky a chodí na náslechy, po výuce vyhodnocuje se
studenty i vyučujícími. Na konci ročníku se studenti anonymně vyjadřují
v evaluačních dotaznících ke kvalitě výuky, zpětnou vazbu studenti ale zatím
nepocítili (podle jejich výpovědí v dotazníku ÚPS).
Ve zhodnocení silných stránek patří velmi angaţovaná práce vedoucího střediska
a jím vedeného pedagogického sboru, dobré materiálně technické vybavení
učeben a logistické zabezpečení výuky, individuální přístup ke studentům a
dostupnost výuky pro kombinované studium v místě, také vazby na pronajímatele
prostorů. Za slabou stránku povaţují velkou vzdálenost od centra a tím obtíţnou
dostupnost pro praţské pedagogy.

Břeclav
Návštěva proběhla 7. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., prof. Ing. Jan Roda, CSc., doc.
Ing. Hana Mikovcová, CSc., doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Výuka probíhá v budově bývalého školicího střediska KSČ, kde má BIVŠ
vyhrazenu část budovy. Vedoucí pobočky je Zdeňka Suchánková, DiS.
Na pobočce se uskutečňuje pouze kombinovaná forma, a to v bakalářském
studijním programu Bankovnictví, oboru Právní administrativa v podnikatelské
sféře, v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru
Veřejná správa a EU; dále v navazujícím magisterském studiu programu
Ekonomika a management, obor finance.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu
V navazujícím magisterském studiu
Celkem

71
55
126

Vedoucí střediska sídlí v místnosti, ve které se scházejí pedagogové a v níţ je
k dispozici i knihovna – skříň se skripty a také bakalářskými pracemi absolventů
studia břeclavské pobočky.
ÚPS hovořila se studenty 1. ročníku magisterského studijního programu, 2.
ročníku studijního programu – oba obor Finance, a 3. ročníku bakalářského
studijního programu – oboru Právní administrativa v podnikatelské sféře.
Informační zabezpečení: Ke případným konzultacím nebo potřebě čítárny či
studovny není vyhrazen ţádný prostor. Studenti jsou stran odborné literatury
odkazováni na Městskou knihovnu v Břeclavi, řada studentů však vyuţívá
knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Neexistenci vlastní
odborné knihovny pro potřeby pobočky povaţuje ÚPS za velmi váţnou
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v souvislosti se skutečností, ţe na pobočce probíhá magisterské studium.
Bezdrátová síť (wi-fi) v době návštěvy ÚPS nefungovala.
Personální zabezpečení: Vyučující se na pobočce mění a řada z nich zřejmě
zajišťuje předměty, které podle vyţádané dokumentace vyučovat nemá. Ing.
Hloušek zabezpečuje předměty Základy práva, Základy obchodního práva,
Finance a hospodaření územní samosprávy, Finance podniku II. (podle
vyţádaných materiálů má tento předmět zajišťovat Ing. Luňáček), Průmyslové
vlastnictví a licence při podnikání. Ing. Musil zabezpečuje předmět.
Mikroekonomii (měla zabezpečovat doc. Breňová). Některé povinné předměty,
které by měly být součástí studijní nabídky na pobočce, nejsou ve vyţádaných
materiálech vůbec uváděny (např. Makroekonomie).
Za alarmující povaţuje ÚPS skutečnost, ţe ze 48 uvedených vyučujících na
pobočce bylo pouze 8 z nich uvedeno ve stavu BIVŠ na jaře předchozího roku (v
souvislosti s údaji o úvazcích pedagogů na vysokých školách, které si vyţádala
AK).
Specifická tvůrčí činnost ani vnitřní hodnocení na pobočce neprobíhá, pouze je
hodnocena práce pobočky ze strany BIVŠ.
Mezi silné stránky uvádí pobočka skutečnost, ţe je v Břeclavi jedinou vysokou
školou s dobrou pověstí a dobrými vztahy s veřejností. Mezi slabé stránky uvádí
konkurenci ostatních vysokých škol (myšleno brněnských) a značnou vzdálenost
od Prahy, která problematizuje případné dojíţdění vyučujících.

Vyškov
Návštěva proběhla 7. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., prof. Ing. Jan Roda, CSc., doc.
Ing. Hana Mikovcová, CSc., doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Výuka probíhá v budově Střední školy podnikání a cestovního ruchu, s.r.o., kde
má pronajatu jednu posluchárnu (cca 35 míst), učebnu PC se 17 místy a místnost
pro přednášející, která je zároveň administrativním zázemím vedoucího pobočky.
Budova se nachází mimo centrum Vyškova, kromě obou škol v ní sídlí ještě firmy
Autodoprava Kníhal a Slezák, Plastrón – prodejna plastových oken, Celní
deklarace a schránky Galaxy casino. Vedoucím pobočky je Ing. Miroslav
Ovčáček.
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě bakalářského
studijního programu Bankovnictví, oboru Právní administrativa v podnikatelské
sféře, 1. a 2. ročník.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu

50 studentů

ÚPS hovořila se studenty 1. a 2. ročníku.
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Informační zabezpečení: Knihovnu supluje (jako na jiných pobočkách) skříň v
místnosti vedoucího střediska, kde jsou k dispozici skripta vydaná BIVŠ, jinak
jsou studenti odkazováni zejména na Městskou knihovnu ve Vyškově. Počítačová
učebna nebyla v provozu, bezdrátová síť (wi-fi) v době návštěvy ÚPS
nefungovala.
Personální zabezpečení: S vyučujícími, pocházejícími převáţně z místního
regionu, je pro zajištění jednotlivých předmětů uzavírána dohoda o provedení
práce. Jejich odborné ţivotopisy často neodpovídají nárokům na zajišťování
vysokoškolského studia – zvláště pokud jde publikační činnost (kromě pedagogů
z Moravské vysoké školy Olomouc či Univerzity obrany v Brně), tři z vyučujících
učí zároveň na střední škole sídlící v téţe budově. Kvalitu výuky nepodporuje ani
přílišné zatíţení vyučujících mnoha předměty (např. Mgr. E. Nováková zajišťuje
předměty: Teorie práva a státověda, Dějiny práva, Občanské právo I. A II. i
Mezinárodní právo a vztahy).
Specifická tvůrčí činnost ani vnitřní hodnocení na pobočce neprobíhá, pouze je
hodnocena práce pobočky ze strany BIVŠ.
BIVŠ povaţuje za silné stránky pobočky moţnost realizovat výuku od pátku
odpoledne po celý víkend, vybavení třídy a vlastní parkoviště pro studenty. Za
slabé stránky povaţuje konkurenci škol z blízkého Brna, čímţ se podle názoru
BIVŠ obtíţněji zajišťuje kvalitní výuka především speciálních předmětů, pro které
nejsou v regionu vyučující.

Karviná
Návštěva proběhla 6. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., prof. PhDr. Lumír Kulhánek,
CSc., PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D., Bc. Jana Koziolová
Výuka probíhá v budově Střední průmyslové školy Karviná. Vedoucí pobočky je
Vlasta Vlčková.
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě bakalářského
studijního programu Bankovnictví, oboru Právní administrativa v podnikatelské
sféře a oboru Bankovní management.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu

63 studentů

Budova působí velmi prázdně, vyučuje se na tak malý počet studentů BIVŠ jen ve
třech třídách, ryze středoškolské prostředí je přerušeno jen několika ukazateli o
probíhající výuce BIVŠ. V současné době je kancelář vedoucí pobočky – a
zároveň i sborovna – umístěna v ředitelně SPŠ, nicméně ÚPS byla upozorněna na
to, ţe bude připravena samostatná kancelář pro BIVŠ.
Pracovna pro vyučující k dispozic není. Konzultace, pokud probíhají, a zkoušky
se konají v některé z volných tříd. Vybavení tříd však pro výuku není dobré,
studenti si stěţují na častý chlad i nevyhovující prostředí.
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ÚPS hovořila se studenty 1. a 2. ročníku oboru Právní administrativa
v podnikatelské sféře. Studenti jsou vesměs zaměstnanci státní správy z místa
pobočky a okolí, kteří oceňují, ţe mohou vysokoškolské studium skloubit se
zaměstnáním.
Informační zabezpečení: Knihovnu supluje skříň a bedny v místnosti vedoucí
střediska, kde jsou k dispozici skripta vydaná BIVŠ. Na další zdroje jsou studenti
odkazováni do nedaleké knihovny Obchodně podnikatelské fakulty Slezské
univerzity v Opavě, případně do ostravských knihoven. Zásuvky pro připojení
k internetu jsou nefunkční. Pokud studenti vyuţívají internetu, tak především pro
komunikaci s pedagogy, ale centrální systém je podle mínění studentů těţkopádný
a nepřehledný.
Personální zabezpečení: S vyučujícími, pocházejícími převáţně z místního
regionu, je pro zajištění jednotlivých předmětů uzavírána dohoda o provedení
práce. Právní disciplíny zajišťují odborníci z praxe, na pobočce však působí i
pedagogové z Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně či Vysokého
učení technického v Brně. Jejich záběr je ovšem pozoruhodný: Ing. Luňáček,
Ph.D. (nikoliv doc., jak se uvádí v materiálech BIVŠ), učí předměty: Základy
účetnictví, Hospodářská politika, Výpočetní technika, Statistika, Matematika,
přičemţ na dalších pobočkách zajišťuje ještě předmět Management (např.
v Jihlavě) –jeho odborností je přitom ekonomie. JUDr. Ing. Hloušek zajišťuje na
pobočce v Karviné Dějiny práva, Základy ekonomie, Mezinárodní právo, Jednání
s klientem, Věda a poznání sociálně ekonomických procesů a Hospodářská
politika (přitom Základy práva, Základy obchodního práva, Finance a hospodaření
územní samosprávy, Finance podniku II., Průmyslové vlastnictví a licence při
podnikání učí ještě na pobočce v Břeclavi).
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost, téţ ţádné vnitřní hodnocení.
Za silnou stránku povaţuje vedení pobočky dobrou spolupráci s místními orgány
samosprávy (magistrátem, úřadem práce), za nevýhodu pobočky velkou
vzdálenost od Prahy, která problematizuje případné dojíţdění vyučujících –
z tohoto důvodu zajišťují uskutečňování studijního programu pedagogové
z regionu.

Blatná
Návštěva proběhla 13. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., prof. RNDr. Pavel
Höschl, DrSc., PhDr. Jiří Smrčka, PhD.
Výuka probíhá v budově Střední obchodní školy Blatná. BIVŠ má k dispozici
přednáškový sál a 5 počítačových učeben (kaţdá s 16 PC). Vedoucí
střediska:Mgr. František Šatlava.
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě bakalářského
studijního programu Bankovnictví, oboru Právní administrativa v podnikatelské
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sféře, 3. ročník, a navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a
management, obor finance, 1. ročník.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu
V navazujícím magisterském studiu
Celkem

18
30
48

Vedoucí střediska má k dispozici samostatnou kancelář. Vybavení posluchárny je
na dobré úrovni. Podle záměru BIVŠ bude činnost pobočky utlumena.
ÚPS hovořila se studenty 1. ročníku magisterského studijního programu.
Informační zabezpečení: Knihovna je součástí knihovny střední školy, BIVŠ v ní
má vyčleněnu samostatnou skříň, kde jsou k dispozici převáţně skripta Na další
zdroje jsou studenti odkazováni zejména do vysokoškolských knihoven
v Českých Budějovicích.
Personální zabezpečení: S vyučujícími, pocházejícími převáţně z místního
regionu, je pro zajištění jednotlivých předmětů uzavírána dohoda o provedení
práce. Právnické disciplíny vyučují pracovníci státní správy (podnikový právník,
odborní pracovníci Policie ČR) nebo ze soukromého sektoru (advokát OSVČ).
Státní zkoušky a obhajoba bakalářských prací probíhá v místě pobočky. ÚPS
provedla kontrolu protokolů o státní závěrečné bakalářské zkoušce a prohlédla
náhodně vybrané bakalářské práce i s posudky. Konstatovala jistou niţší úroveň
pouţité literatury, hodnocení prací v zásadě odpovídalo úrovni prací.
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost, téţ ţádné vnitřní hodnocení.
BIVŠ uvádí jako silné stránky pobočky vstřícný přístup vedení Střední obchodní
školy Blatná, dostatek volného prostoru pro výuku v konzultačních dnech – tedy
pátky a soboty. Za slabou stránku uvádí relativně obtíţnou dostupnost pro
pedagogy z Prahy a konkurenci blízké pobočky v Sušici.

Písek
Návštěva proběhla 13. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., prof. RNDr. Pavel
Höschl, DrSc., Ing. Věra Mulačová, Ph.D., PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Výuka probíhá v budově Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek,
kam se pobočka BIVŠ nově přestěhovala. Vedoucí střediska je Bc. Sylva
Steinerová.
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě v bakalářských
studijních programech:
Bankovnictví a Hospodářská politika a správa, studijní obor Informační
technologie, 3. ročník – pro absolventy Vyšší odborné školy Písek, a studijní obor
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Právní administrativa v podnikatelské sféře, 1.- 2. ročník, studijní obor Veřejná
správa a EU, 1.-2. ročník.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu
Ve zkrácené formě Bc. studia
Celkem

91
43
134

Vedoucí střediska má k dispozici samostatnou kancelář. Podle záměru BIVŠ bude
činnost pobočky v budoucnu přesunuta do samostatného campusu.
ÚPS hovořila se studenty 2. ročníku bakalářského studia a 3. ročníku (kteří byli
přijati jako absolventi VOŠ).
Informační zabezpečení: Knihovna není součástí pobočky, studenti jsou
odkazováni zejména do městských knihoven a knihoven v Českých Budějovicích
a Praze.
Personální zabezpečení: Předměty jsou zabezpečovány vyučujícími z praţské
centrály BIVŠ, ale i ze Západočeské univerzity v Plzni, Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek.
Podle vyţádaných údajů se jedná také o pedagogy z praxe (advokacie, úřady
práce, policie ČR a bankovního sektoru).
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost, téţ ţádné vnitřní hodnocení.
BIVŠ uvádí jako silné stránky pobočky vybavení tříd technikou a jejich
dostupnost po celý víkend, včetně parkoviště. Slabou stránkou je podle BIVŠ
blízkost dalších poboček (Blatná, Sušice), protoţe dochází ke vzájemné
konkurenci při zajišťování kvalitní výuky („zejména některých speciálních
předmětů, pro které nejsou k dispozici vyučující z regionu“).

Sušice
Návštěva proběhla 14. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., prof. RNDr. Pavel
Höschl, DrSc., Ing. Věra Mulačová, Ph.D.
Výuka probíhá v budově Střední odborné školy ekonomické, Vyšší odborné školy
ekonomické a Státní jazykové školy v Klatovech, kancelář pobočky se nachází
v Sušici. Vedoucí střediska je Ing. Mgr. Zdeňka Fartáková.
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě v bakalářském
studijním programu Bankovnictví, studijní obor Bankovní management, 3. ročník,
zkrácená forma studia pro absolventy VOŠ Klatovy,
a v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management,
studijní obor Finance, 1. ročník.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
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V bakalářském studiu (ak.rok.08/09)
V navazujícím magisterském studiu
Celkem

31
21
52

ÚPS hovořila se studenty 3. ročníku bakalářského programu a 1. ročníku
magisterského programu.
Informační zabezpečení: Knihovnu supluje (jako na jiných pobočkách) skříň, kde
jsou k dispozici především skripta vydaná BIVŠ.
Personální zabezpečení: S vyučujícími zajišťujícími výuku jednotlivých předmětů
je převáţně uzavírána dohoda o provedení práce. Pedagogové pro oblast
bankovnictví jsou především z praxe (či z praxe přešli na katedru finančních
obchodů BIVŠ) – ČNB, také ale z Vyšší odborné školy Klatovy. Jejich odborné
ţivotopisy často neodpovídají nárokům na zajišťování vysokoškolského studia –
zvláště pokud jde publikační činnost.
ÚPS provedla kontrolu protokolů o státní závěrečné bakalářské zkoušce a
prohlédla náhodně vybrané bakalářské práce i s posudky. ÚPS konstatovala
nízkou úroveň prací a neodpovídající hodnocení jejich posuzovatelů – především
jde o vyuţívání odborné literatury a dalších zdrojů, které studenti pouţívali, a
základní návyky pro psaní odborné práce.
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost, téţ ţádné vnitřní hodnocení.
BIVŠ uvádí jako silné stránky pobočky „dobrou spolupráci s Městským úřadem
Sušice, velmi dobře vybavené výukové prostory. V konzultačních dnech (pátek,
sobota) je dostatek vhodného prostoru pro výuku, vedoucí pobočky má k dispozici
kancelář pro jednání se studenty nebo pedagogy“. Prostředí působí ovšem velmi
středoškolsky. Mezi slabé stránky pobočky patří poloha vzhledem k centrále
BIVŠ – relativně obtíţná dostupnost pro pedagogy z Prahy a konkurence blízkých
poboček Písek a Blatná. Jako konkurence je spatřována i Západočeská univerzita
v Plzni.
Studenti velmi dobře hodnotí činnost vedoucí pobočky, její ochotu a pomoc
studentům.

Karlovy Vary
Návštěva proběhla 14. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., prof. RNDr. Pavel
Höschl, DrSc., Ing. Věra Mulačová, Ph.D.
Výuka probíhá v budově Střední pedagogické školy, Gymnázia a Vyšší odborné
školy Karlovy Vary. Prostředí školy působí poměrně příjemným dojmem a nemá
typicky středoškolskou podobu. Vedoucím střediska je Ing. Tomáš Prekop.
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Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě v bakalářském
studijním programu Bankovnictví, studijní obor Právní administrativa
v podnikatelské sféře, 1.-2. ročník, v bakalářském studijním programu
Bankovnictví, studijní obor Bankovní management, 1.-3. ročník.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009:
V bakalářském studiu

124

ÚPS hovořila se studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu.
Informační zabezpečení: Knihovnu supluje (jako na jiných pobočkách) skříň v
místnosti vedoucího střediska, kde jsou k dispozici zejména skripta vydaná BIVŠ,
jinak jsou studenti odkazováni zejména na městskou knihovnu, s jejíţ budovou
pobočka BIVŠ sousedí.
Personální zabezpečení: S vyučujícími zajišťujícími výuku jednotlivých předmětů
je převáţně uzavírána dohoda o provedení práce. Pedagogický sbor tvoří jednak
několik pracovníků BIVŠ, dále vyučující z praxe (z bankovní a pojišťovací
sféry), učitelé Obchodní akademie a dalších středních škol, ale také např.
z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vzhledem k nedostatku vyučujících pro
jednotlivé předměty dochází k velmi časté kumulaci mnoha předmětů, jak je to
patrné i na jiných pobočkách. Např. Mgr. Polívková (bez uvedení odborné
publikační činnosti, s praxí právních oddělení úřadů práce a dalších institucí)
vyučuje předměty Teorie práva a státověda, Ústavní právo, Dějiny práva,
Mezinárodní právo a vztahy, Občanské právo, Obchodní právo, Právní základy
finančních sluţeb a dokonce Hospodářskou politiku a Psychologii. Ing. Kolář
dlouholetý ekonom různých karlovarských podniků (také IPB, auditor, pedagog
Obchodní akademie) vyučuje Marketing bankovních sluţeb, Finanční řízení bank,
Základy účetnictví, Jednání s klientem, Základy ekonomie, Bankovnictví v ČR,
Hospodářská politika, Podniková ekonomika, Správa daní.
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost. Studenti pobočky se však
v minulosti úspěšně zapojili do interní motivační soutěţe BIVŠ – bankéř roku.
BIVŠ uvádí jako silné stránky pobočky přínos ke vzdělanosti Karlovarského kraje
(„úroveň vzdělanosti je vzhledem k počtu obyvatel nejniţší v celé ČR“), v úzké
spolupráci s širokou odbornou, ale i laickou veřejností a v přiblíţení moţnosti
získávat vzdělání přímo v regionu, tím odstranění zdlouhavého cestování za
vzděláním, ušetřit časový fond a v neposlední řadě i náklady s tím spojené.
Negativum BIVŠ spatřuje v silné konkurenci dalších vysokých škol, které
v poslední době zřizují svoje pobočky v Karlových Varech. Vzhledem
k charakteru zřizovatele pobočky, kterým je akciová společnost, není pobočce
poskytována ţádná finanční ani materiální podpora ze strany veřejné správy ani
od sponzorů, coţ zvýhodňuje konkurenci.

Nenavštívené pobočky
Jablonec nad Nisou
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Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě, a to
v bakalářském studiu: studijní program Bankovnictví, studijní obor Bankovní
management 1. – 3 ročník v akreditované podobě a 3. ročník zkrácené studium,
studijní obor Pojišťovnictví, 3 . ročník, zkrácené studium, studijní obor Právní
administrativa v podnikatelské sféře, 2. ročník, zkrácené studium.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009
V bakalářském studiu

141 studentů

Plzeň
Na pobočce se uskutečňuje výuka pouze v kombinované formě v bakalářském
studijním programu Bankovnictví, studijní obor Právní administrativa
v podnikatelské sféře, 3. ročník.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009
V bakalářském studiu
15 studentů
Pobočka podle informací uvedených ve vyţádaných podkladech ukončí k 31. 5.
2009 svou činnost.

Teplice
Na pobočce se uskutečňuje bakalářský studijní program: studijní program
Bankovnictví, studijní obor Právní administrativa v podnikatelské sféře, 1.-3.
ročník, kombinovaná forma,
studijní obor Bankovní management, v prezenční formě studia 1.-3. ročník,
v kombinované formě studia 2.-3. ročník,
a navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, studijní
obor Finance, 1.-2. ročník, kombinovaná forma studia.
Počet studujících na pobočce v akademickém roce 2008/2009
V bakalářském studiu (prezenční forma)
71
V bakalářském studiu (kombinovaná forma)
132
V magisterském studiu
84
Celkem
287

Chrudim
Jde o nově zřizovanou pobočku, ve které v akademickém roce 2008/2009 nebyly
uskutečňovány studijní programy. Tato pobočka nebyla předmětem hodnocení.

Pobočky ve Slovenské republice
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Na Slovensku působí BIVŠ od roku 2002, v současnosti ve formě samostatné
divize BIVŠ „BIVŠ a.s., zahraničná vysoká škola“. V roce 2008 získala od
Ministerstva školství Slovenské republiky oprávnění poskytovat zahraniční
vysokoškolské vzdělání. Vedení slovenské divize úzce spolupracuje se sídlem
vysoké školy v Praze, ale organizačně jsou pobočky na Slovensku řízeny z Banské
Bystrice jako centrály. Řízením slovenských poboček je pověřen prorektor BIVŠ,
doc. Ing. Jozef Medveď, Ph.D.

Liptovský Mikuláš
Návštěva proběhla 7. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc.,
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D., Bc. Jana Koziolová
Pobočka je umístěna v budově bývalých kasáren v sousedství Akademie
ozbrojených sil, která je v majetku BIVŠ. Vedoucí pobočky je Mgr. Olga
Magerčiaková, odbornou stránku řízení pobočky má na starosti doc. RNDr. Mária
Jurečková, PhD.
Na pobočce se uskutečňuje prezenční i kombinované studium bakalářského
studijního programu Bankovnictví, obory Bankovní management, Informační
technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře;
navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management,
obory Finance, Informační technologie a management.
Počet studujících na pobočce:
V bakalářském programu prezenční studium
V bakalářském programu kombinované studium
V navazujícím magisterském programu
Celkem

99
323
133
555

Lokalizace pobočky je vyhovující. Skutečnost, ţe budova slouţí pouze potřebám
BIVŠ, povaţuje ÚPS za velmi pozitivní.
ÚPS hovořila se studenty 2. ročníku bakalářského a 2. ročníku magisterského
programu.
Informační zabezpečení: Na pobočce je jako nedostatek pociťovaná chybějící
studovna, knihovna je pouze centrem studijních materiálů BIVŠ, další literatura
(včetně moţnosti výpůjčky odborných knih) chybí, periodika zcela chybí (stejně
jako všech dalších pobočkách). Nedostatek literatury se jeví jako kardinální
problém. Studenti získávají literaturu prostřednictvím městských knihoven
v místě bydliště, případně knihoven jiných vysokých škol.
Budova je vybavena počítačovými učebnami, ale přístup je do nich mimo výuku
sloţitý. Připojení na internet pro studenty je problematické: bezdrátová síť (wi-fi)
funguje nespolehlivě.
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Personální zabezpečení: S vyučujícími zajišťujícími výuku jednotlivých předmětů
je uzavírána dohoda o provedení práce. Jde převáţně o vyučující z jiných
vysokých škol na Slovensku. Liptovském Mikuláši jde především o pedagogy,
kteří jsou interními vyučujícím Ţilinské univerzity, Akademie ozbrojených sil v
Liptovském Mikuláši fakulty UMB Banská Bystrica. Potřebné je poznamenat, ţe
jde o kvalifikované vyučující s hodností doc., PhD. (eventuálně i prof.) Výjimkou
je jen několik pedagogů, kteří mají pracovní poměr v rozsahu plného úvazku ve
slovenské divizi BIVŠ. Takováto struktura vyučujících na dohodu neposkytuje
záruku kvalitního zajištění studijního programu, nemluvě o ostatních činnostech,
jako je publikační, resp. výzkumná činnost. Z praţského sídla BIVŠ nevyučuje na
Slovensku nikdo, tedy stav personálního zabezpečení deklarovaný v ţádosti o
akreditaci je zcela v rozporu s reálným stavem.
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost, studenti se mohou účastnit vnitřní
hodnocení prostřednictvím vnitřního informačního systému (který je stejný jako
pro Českou republiku).
Organizace studia: Organizaci studia (včetně organizace personálního zajištění)
ztěţuje vysoký počet studentů. Na problematické fungování organizace studia
upozorňovali i studenti (např. informace o zkouškách na poslední chvíli, měsíc po
zahájení semestru nebyl k dispozici rozvrh hodin apod.) Váţným problémem na
pobočce z hlediska studentů je špatně fungující studijní oddělení – neochotný
personál, problémy s vydáváním faktur za platby, chybí zájem o studenty.

Banská Bystrica
Návštěva proběhla 7. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc.,
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D., Bc. Jana Koziolová
Pobočka se nachází v blízkosti centra města, budova je v pronájmu BIVŠ. Banská
Bystrica je sídlem slovenské divize BIVŠ a centrem poboček na území Slovenské
republiky. Sídlí tu vedení (prorektor doc. Ing. Jozef Medveď, PhD.) i katedry.
Počet studujících na pobočce:
V bakalářském studiu prezenční studium
V bakalářském studium kombinované studium
V navazujícím magisterském studiu
Celkem

308
1572
465
2345

Lokalizace pobočky je vyhovující. Podobně jako v Liptovském Mikuláši ocenila
ÚPS skutečnost, ţe budova slouţí pouze potřebám BIVŠ.
ÚPS hovořila se studenty 2. a 3. ročníku bakalářského programu.
Informační zabezpečení: Knihovna je stejně jako na ostatních pobočkách
vybavena skripty BIVŠ. Další literatura (včetně moţnosti výpůjčky odborných
knih) a periodika chybí. BIVŠ prozatím s budováním knihovny nespěchá, počítá
s tím, ţe studenti chodí do jiných knihoven – univerzitní či státní vědecké
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knihovny ve městě. Součástí této strategie je dohoda uzavřená s Univerzitou
Mateja Bela v Bánské Bystrici o zpřístupnění knihovny této vysoké školy pro
potřeby studentů BIVŠ.
Personální zabezpečení: Systém personálního zabezpečení studijních programů je
obdobný na všech pobočkách ve Slovenské republice. Výuka jednotlivých
předmětů je zajišťována převáţně externími vyučujícími, s nimiţ je uzavřena
dohoda o provedení práce. Především jde o vyučující s kvalifikací doc., PhD.
z Ekonomické fakulty UMB v Bánské Bystrici a ze Ţilinské univerzity.
Tvůrčí a výzkumná činnost probíhající na pobočce je spojena především s osobu
doc. Medveďa a dalších interních akademických pracovníků BIVŠ. Přestoţe jsou
řešeny některé granty, tvůrčí a výzkumná činnost je silně limitována nízkým
počtem akademických pracovníků v pracovním poměru s rozsahem plného či
vyššího úvazku na BIVŠ.
Organizace studia: Organizace studia je podobná jako na ostatních pobočkách
v České a Slovenské republice. Z organizačních problémů se studenti častěji
potýkají s náhlými změnami v rozvrhu (výuka odpadá). Problematická je zřejmě i
organizace studia směrem ke studijnímu oddělení (komunikace se studenty).
Jako nedostatečný pociťují studenti přístup k výpočetní technice a nedostatečné
podpoření výuky moderní technikou. Někteří studenti uvedli při rozhovorech s
ÚPS jako negativní faktor studia relativně nízkou náročnost studia, kdy řada
předmětů je pouze „po povrchu“. Za problematický povaţují studenti nově
zavedený informační systém BIVŠ, neboť se jeví jako příliš sloţitý.
Obdobné nedostatky, jaké byly zjištěné v Liptovské Mikuláši a Galantě se
nacházejí i v Banské Bystrici, coţ znovu potvrzuje potřebu přehodnocení
takovýchto forem studia, pokud jde o neobyčejně vysoký počet studentů,
především v kombinovaném formě bez dostatečného zabezpečení studijní
literaturou a moţnosti konzultací. Je potřebné zváţit nejen fungování pobočky, ale
radikálně sníţit počet studentů.

Galanta
Návštěva proběhla 7. 3. 2009
ÚPS ve sloţení prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc.,
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D., Bc. Jana Koziolová
Pobočka je umístěna v blízkosti centra v prostorách pronajatých od města, část
budovy je v pronájmu od místního gymnázia. Vedoucí pobočky Ing. Vlasta
Klačanská.
Na pobočce se uskutečňuje pouze kombinovaná forma bakalářského a
navazujícího magisterského studijního programu.
Počet studujících na pobočce:
(pouze kombinované studium)
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V bakalářském studiu
V navazujícím magisterském studiu
Celkem

491
200
691

ÚPS hovořila se studenty 1. ročníku magisterského programu.
Informační zabezpečení: Knihovna je stejně jako na ostatních pobočkách
vybavena skripty BIVŠ. Další literatura (včetně moţnosti výpůjčky odborných
knih) a periodika chybí. Problém s knihovnou a přístupu k odborné literatuře
zachraňuje blízkost Bratislavy, knihy si posluchači kupují nebo půjčují také
v místní či městské knihovně.
Personální zabezpečení: S vyučujícími zajišťujícími výuku jednotlivých předmětů
je uzavírána dohoda o provedení práce. Jde převáţně o vyučující z jiných
vysokých škol na Slovensku, z nichţ mnozí mají hodnost doc. a PhD., ale ne
všichni jsou výzkumně a publikačně činní v předmětech, které zabezpečují.
Výjimkou je jen několik pedagogů, kteří mají pracovní poměr v rozsahu plného
úvazku ve slovenské divizi BIVŠ. Z praţského sídla BIVŠ nevyučuje na
Slovensku nikdo. Pochyby o kvalitě personálního zabezpečení vyvolává vysoký
počet předmětů (a jejich odborná šíře) u některých vyučujících (např. Ing. Demjan
učí 10 předmětů: Měnová politika; Management; Devizové obchody; Věda a
poznání soc.ek. procesů; Finanční trhy; Platební styk; Úvěrové obchody; Řízení
finančních rizik; Řízení portfolia cenných papírů; Základy EU integrace - jeho
publikační činnost přitom není v ţádném z těchto uváděných předmětů).
Na pobočce neprobíhá specifická tvůrčí činnost.
Organizace studia: Organizace studia je podobná jako na ostatních pobočkách
v České a Slovenské republice. Podle mínění studentů chybí v magisterských
programech volitelné předměty, stěţují si na nedostatečný přístup k PC. Stejně
jako na ostatních pobočkách na Slovensku jsou problémy s elektronickým
systémem. Málo podkladů pro přednášky – studenti musí hodně psát, někteří
pedagogové studentům texty diktují. Kontakt se studijním oddělením přes vedoucí
pobočky, studenti registrují problémy s organizací plateb. Na pobočce zazněl
poţadavek zabezpečení občerstvení, především nápojů.

Nenavštívené pobočky
Prešov
Na pobočce se uskutečňuje bakalářský studijní program Bankovnictví, studijní
obory Právní administrativa v podnikatelské sféře, Bankovní management, 1.-3.
ročník, kombinovaná forma,
a navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, studijní
obor Finance, 1.-2. ročník, kombinovaná forma studia.
Počet studujících na pobočce
V bakalářskému studiu

308
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V magisterském studiu
Celkem

83
391

Ve Slovenské republice působí ještě další pobočky BIVŠ - Ţilina, Pováţská
Bystrica, Bratislava, Košice, Bardějov, Prievidza a Rimavská Sobota
Tyto pobočky nebyly předmětem hodnocení, neboť podle informací BIVŠ je
jejich činnost rušena.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Závěry
Uskutečňování studijních programů na pobočkách BIVŠ vykazuje závaţné
nedostatky. Tato skutečnost souvisí zejména s nedostatečným personálním
zabezpečením studijních programů uskutečňovaných na pobočkách, jejich
nedostatečným zajištěním po stránce informační a technické a rovněţ s tím, ţe se
na pobočkách nerealizuje související tvůrčí a výzkumná činnost. Charakter
poboček neodpovídá standardnímu vysokoškolskému prostředí.
Podrobnější rozvedení:
Nedostatečné personální zabezpečení. Na pobočkách aţ na výjimky nevyučují
pedagogové ze sídla vysoké školy. Vyučující jsou získáváni obvykle z regionu, ve
kterém pobočka působí. Řada pedagogů pochází ze středních škol, místních
vysokých škol a praxe. Kvalifikace a odborná činnost vyučujících neodpovídá
v naprosté většině nárokům na personální zabezpečení bakalářských a
magisterských studijních programů a jejich oborů. Vyučující ve velké míře
postrádají vědeckou, případně vědecko-pedagogickou kvalifikaci, postrádají
odpovídající odborné zázemí vlastní publikační činnosti a výzkumu
v přednášených předmětech, a tedy nemají předpoklady pro zabezpečování
teoretických předmětů na vysoké škole. U většiny vyučujících se navíc jedná
pouze o externisty, s nimiţ je uzavírána dohoda o provedení práce. Pedagogové,
kteří vyučují na pobočkách, se z naprosté většiny nevyskytují v ţádostech o
akreditaci studijních programů a jejich oborů, na jejichţ základně byla akreditace
udělena, resp. platnost akreditace prodlouţena. Stav personálního zabezpečení na
pobočkách je tedy v rozporu s podmínkami, za kterých byla akreditace udělena.
Nedostatečné informační zabezpečení. Pobočky zajišťují přístup pouze k učebním
pomůckám vydávaným BIVŠ. Tyto pomůcky však mohou slouţit jen jako
základní studijní opora nahrazující nebo doplňující přednášky, ale nemohou být
povaţovány za skutečnou odbornou literaturu. Pobočky přístup k odborné
literatuře nezajišťují, odborná knihovna či studovna na ţádné z poboček
neexistuje. Studenti nemají na pobočce přístup k základním periodikům svého
oboru (a to jak domácím, tak zahraničním). Skutečnost, ţe se v rámci
vysokoškolského studia spokojují s běţně dostupnými zdroji na internetu a
učebními texty (případně zdroji, které naleznou v souvislosti s výkonem
svého povolání) znamená, ţe nezískávají základní návyky odborné práce a
zvykají si pracovat s lehce dostupnými, ale zároveň většinou nekvalitními zdroji.
Nejsou zakoupeny ţádné databáze pro přístup k odborným periodikům. To vše má
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pak zjevně dopady i na literaturu, za které je čerpáno při psaní kvalifikačních
prací.
Tvůrčí a výzkumná činnost. Na pobočkách se nerealizuje téměř ţádná tvůrčí
činnost, coţ přímo souvisí s vysokým procentem externistů, kteří zajišťují výuku
na pobočkách. Vyučující se zapojují do tvůrčí činnosti v sídle školy jen
v případech, jde-li o vyučující, kteří zároveň působí v sídle školy (těch je ovšem
jen velmi málo). Tím dochází k tomu, ţe studenti nejsou zapojováni do odborné
činnosti pracoviště, coţ je neudrţitelné především tam, kde je realizováno
magisterské studium. Neexistencí související tvůrčí a výzkumné činnosti získává
vzdělávací činnost na pobočkách výrazně středoškolský charakter.
Kvalifikační práce. Obhájené bakalářské práce spíše odpovídají nárokům
vzdělávacích programů vyšších odborných škol (k dispozici však byly jen na
některých pobočkách). Projevuje se v nich nedostatek odborných zkušeností
vedoucích prací (pedagogové, kteří nevykazují ţádnou vlastní publikační činnost,
mohou jen obtíţně vést studenty k odborné práci) – minimální poznámky, citace
ze sekundární literatury typu slovníky či internet. Vedení bakalářských prací na
pobočkách s absolventskými ročníky je kumulováno do rukou jen několika
pedagogů, z čehoţ vyplývá nedostatek prostoru se studentům věnovat. Obhájené
práce i s posudky nejsou dosud v souladu se zákonem o vysokých školách
zveřejněny, podle informace vedení BIVŠ se zveřejnění na vnitřní síti připravuje.
K dispozici je prozatím pouze jejich seznam.
Organizace a technické zabezpečení. Pobočky fungují ve značné míře jako
samostatné jednotky, a i přes snahu centra o vedení, je obtíţné kvůli jejich
vysokému počtu je řídit. Minimálně v některých střediscích „Řídicí jednotkou“ je
vedoucí pobočky, který má na starosti nejen organizaci studia, ale také nábor
nových studentů, tvorbu rozvrhů a zajišťování pedagogů z regionu. Prostředí ve
většině poboček je výrazně středoškolské a nemotivující, zcela chybí základní
tvůrčí činnost. Studenti sice dostávají informace o dění v Praze, konferencích
apod., ale většinou se neúčastní. Sledují ale dění v BIVŠ, např. v interní soutěţi
„Bankéř roku“ – se účastnili i studenti z poboček (v loňském roce první dvě místa
získaly Karlovy Vary). Na pobočkách navštívených ÚPS se v minulosti nekonala
ţádná odborná akce (související např. regionální problematikou). Vysoká škola je
signalizována ve většině poboček pouze označením na budově, ve které je
umístěna (kromě Klatov/Sušice, kam se pobočka nově přestěhovala, tam označení
chybí). V některých pobočkách jsou úřední desky se základními informacemi,
jinde chybějí.
Studenti na pobočkách. Studenti zpravidla oceňují činnost vedoucích poboček
(s výjimkou některých poboček na Slovensku) a také moţnost studovat v blízkosti
svého bydliště. Výraznější kritika z řad studentů se objevovala na všech
pobočkách jen k informačnímu systému. Výhrady k vyučujícím byly minimální,
způsob výuky, zkoušení a náročnost zadávaných úkolů studentům vyhovuje.
Kritika zveřejňování podmínek pro konání státních zkoušek zaznívala na
pobočkách ve Slovenské republice. Konzultace s vyučujícími probíhají většinou
po e-mailu, několikrát se objevila i moţnost i telefonického spojení, přímé
konzultace byly uváděny jako moţné v Praze (na pobočce v některé z místností,
které jsou k dispozici po skončení výuky). Témata bakalářských a diplomových
prací jsou vypisována katedrami, studenti si mohou případně dohodnout téma
s vyučujícím. Studenti mají stejná práva jako v sídle vysoké školy – tedy mohou
vyuţívat praţskou knihovnu, studovnu a další zdroje.
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Doporučení a opatření
1. AK shledala při hodnocení poboček BIVŠ závaţné nedostatky v uskutečňování
studijních programů a jejich oborů mimo sídlo vysoké školy a v souladu s § 85
odst. 1 zákona o vysokých školách poţaduje, aby BIVŠ neprodleně zjednal
nápravu. Je nutné:
2. Zajistit, aby kvalita personálního zabezpečení výuky na pobočkách, odpovídala
stavu deklarovanému v ţádostech o udělení, resp. prodlouţení platnosti
akreditace. Výuka na pobočkách musí být zajišťována stejnými pracovníky jako
v sídle vysoké školy, aby byla zabezpečena stejná úroveň a kvalita výuky.
Vyučující z regionu je akceptovatelný jen ve výjimečných případech (jako např.
cizí jazyky, odborná praxe, aplikační předměty a cvičení).
Celkově se zaměřit na zlepšení personálního zabezpečení výuky: zvýšit počet
interních vyučujících s vědeckou či vědecko-pedagogickou kvalifikací (prof.,
doc., Ph.D., CSc.) Sledovat, zda vyučující publikují v oboru, který přednášejí.
Vyučující, kteří svou odbornou způsobilost neprokazují tvůrčí, výzkumnou a
odbornou publikační činností v oboru, vysokoškolskou výuku teoretických
předmětů zajišťovat nemohou. Vyučující bez vlastních publikací v oboru
nemohou vést ani bakalářské a diplomové práce.
Nejpozději do 31. srpna 2009 předloţit AK aktuální přehled personálního
zabezpečení studijních programů a jejich oborů uskutečňovaných na pobočkách
(včetně kopií uzavřených pracovních závazků pro výuku na pobočkách) pro
kontrolu, zda personální zabezpečení odpovídá akreditaci.
3. Změnit řízení poboček (systém vazby mezi vysokou školou a pobočkou). Kaţdá
pobočka musí být řízena přímo ze sídla vysoké školy. Vedoucí pobočky musí
obstarávat pouze čistě organizační záleţitosti a nezasahovat do vzdělávací
činnosti, která se uskutečňuje na pobočce.
4. Výrazně omezit počet poboček. Současný vysoký stav je neudrţitelný, neboť
znemoţňuje kvalitně personálně zajistit výuku na všech pobočkách.
V některých případech si navíc pobočky i vzájemně konkurují.
AK doporučuje uzavřít pobočky v České republice v Blatné, Plzni (jejich
uzavření bylo jiţ deklarováno vedením BIVŠ), Jihlavě, Vyškově a Karviné,
zváţit existenci Břeclavi. Ve Slovenské republice ukončit činnost poboček
v Ţilině, Pováţské Bystrici, Bratislavě, Košicích, Bardějově, Prievidzi a
Rimavské Sobotě, jak bylo jiţ deklarováno vedením BIVŠ.
AK nedoporučuje za stávajícího stavu otevírat další pobočky BIVŠ, a to ani
mimo území České a Slovenské republiky.
Nejpozději do 31. srpna 2009 předloţit AK aktuální zprávu o stavu poboček a
plán jejich koncentrace a uzavírání ve výhledu jednoho aţ dvou let.
5. V divizi BIVŠ ve Slovenské republice vytvořit standardní vysokoškolské
prostředí s interními akademickými pracovníky (s pracovními poměry v rozsahu
plných úvazků), řádně fungujícími katedrami a vlastním výzkumem. Zaměřit se
na předloţení ţádosti o udělení státního souhlasu ve Slovenské republice a
získání slovenské akreditace, v případě neúspěchu zváţit další působení na
Slovensku.
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6. Vyřešit nedostatečné informační zajištění studia na pobočkách. Zajistit základní
české odborné časopisy pro přístup na pobočkách; nakoupit databáze, které
umoţní přístup k placeným zdrojům ze zahraničí.
Kaţdá vysoká škola, ale zvláště vysoká škola, která zajišťuje výuku převáţně
kombinovanou formou studia, musí mít zajištěn perfektně fungující informační
systém jako základní pilíř opor pro studenty. Neexistenci vlastních odborných
knihoven na pobočkách a chybějící moţnost přístupu k odborným časopisům
v tištěné či elektronické formě neskýtá záruky řádného zabezpečení studijního
programu. Jiné informační zdroje neţ vlastní mohou informační systém vysoké
školy doplňovat, ale ne nahrazovat.
7. Řešit prostorové vybavení poboček. Vysokoškolskou výuku nelze realizovat
v neupravených a nepřizpůsobených prostorách základních, středních či vyšších
odborných škol. Prostředí musí odpovídat standardům vysokoškolské výuky.
Vytvoření vysokoškolského prostředí představuje nejen kvalitně vybavené
posluchárny a seminární místnosti audio-vizuální technikou, ale hlavně
vytvoření tvůrčího prostředí pro studenty, kteří vypracovávají své bakalářské a
diplomové práce. Moţnost bezprostředního kontaktu s vedoucími prací a přímé
zapojení do tvůrčí vědecké/odborné problematiky řešené na vysoké škole je
neodmyslitelnou součástí výchovy vysokoškolských studentů.
8. Zveřejnit obhájené bakalářské a diplomové práce (i s posudky) v informačním
systému BIVŠ.
9. AK upozorňuje, ţe zjištěné nedostatky jsou natolik závaţné, ţe v případě, ţe
nebudou neprodleně odstraněny, navrhne přijmout opatření podle § 85 odst. 2
zákona o vysokých školách.
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