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ÚVOD 

V souladu s ustanovením nového vysokoškolského zákona je v tomto roce každá fakulta 

povinna předložit svému senátu ke schválení Výroční zprávu o činnosti a Výroční zprávu 

o hospodaření za uplynulý rok. Vybrané části těchto zpráv jsou potom zahrnuty do výroční zprávy 

vysoké školy jako celku. 

Předkládaná zpráva obsahuje popis základních činností Fakulty managementu VŠE 

v Jindřichově Hradci za rok 1999. Přesto, že logicky nemůže obsahovat výčet všech aktivit, podává 

základní přehled o tom, co bylo na jednotlivých úsecích činnosti fakulty vykonáno. 

Rozbor hospodaření za rok 1999 tvoří samostatnou přílohu.  

Četnost a závažnost změn, uskutečněných v minulém roce na Fakultě managementu, 

je ze zprávy zřetelná. Podle mého názoru přesto, že se nepodařilo dořešit všechny existující problémy, 

byl učiněn výrazný krok směrem k dosažení formulovaných strategických záměrů. Chtěl bych proto 

upřímně poděkovat všem zaměstnancům fakulty za jejich osobní přínos k rozvoji fakulty v roce 1999. 

Rovněž chci poděkovat bývalému děkanovi FM doc. Žemličkovi, který mi svou funkci předal v lednu 

1999. Na výsledky jeho práce v minulých letech jsme v tomto roce navázali. 

Situace relativně mladé fakulty není snadná a bude vyžadovat i v roce 2000 mnoho osobního 

úsilí, vzájemné tolerance a skutečně týmové práce. Záměr vybudovat na jihu Čech 

ekonomicko manažerskou fakultu schopnou získat zájem studentů a obstát v rostoucí konkurenci 

však za to jistě stojí. 

 

 

Doc.  Ing.  Pavel  Dvo řák,  CSc.  

děkan fakulty 
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1. CHRONOLOGICKÝ POPIS ZÁKLADNÍCH  AKTIVIT FAKULTY 

(jednání kolegia děkana a vedení fakulty, základní strategická jednání a rozhodnutí děkana) 

Leden 1999: 
Předání funkce děkana. 

Únor 1999: 
Na prvním kolegiu nový děkan fakulty určil základní priority pro své funkční období. Šlo  

o následující aktivity:  

1. akreditace doktorského studia, 

2. reakreditace studijních programů, 

3. vytvoření podmínek pro zkvalitnění distančního studia. 

Děkan rovněž formuloval konkrétní dílčí záměry pro rok 1999, na které se nové vedení fakulty při 

svých rozhodnutích soustředilo, zejména pak: 

• program postupné decentralizace řízení, jehož cílem je dosáhnout aktivnějšího působení 

kateder; 

• zvýšení veřejné dostupnosti informací, které je základní podmínkou pro participaci všech 

pracovníků FM na jejím dalším rozvoji a vytváření kreativních pracovních týmů; 

• nutnost kvalitnějšího ekonomického řízení fakulty s cílem zabránit opakování ztráty z let 

předchozích, centralizace řízení rozhodující nákladové položky fakulty – mezd; 

• zvládnutí přechodu na kreditní systém a jeho zvládnutí katedrami, studijním oddělením 

a studenty; 

• rozhodnutí o řešení tvorby studijního informačního systému vlastními silami a zapojení 

fakulty do celoškolské informační sítě; 

• vypracování nového statutu a dalších zákonných vnitřních předpisů fakulty (studijní 

a zkušební řád, stipendijní řád, disciplinární řád, jednací řád vědecké rady); 

• aplikace nového mzdového předpisu a tvorba vnitřního hospodářského předpisu; 

• jmenování nové Vědecké rady FM a zvýšení zastoupení fakulty ve Vědecké radě VŠE. 
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Březen 1999:  
Činnost vedení fakulty i program jednání kolegia byly zaměřeny zejména na práce na novém 

fakultním statutu a přípravě rozpočtu fakulty, na přípravě magisterského kombinovaného studia, které 

bylo poprvé zahájeno v září 1999 a na úpravy studijního programu pro dobíhající nekreditní studium. 

Nové vedení fakulty se rovněž soustředilo na tvorbu studentské zpětné vazby podle pravidel školy, 

zřízení oddělení pro vědu a výzkum (Mgr. I. Míková) a na podporu zřízení studentské organizace 

AISEC na půdě fakulty. Byl rovněž zpracován nový Volební a jednací řád Vědecké rady fakulty 

a intenzivně pokračovaly práce na přípravě návrhu doktorského studia. 

Ekonomické řízení fakulty bylo soustředěno na zavádění systému Ekonfis a jeho propojení 

s Vysokou školou ekonomickou a na předání letní plovárny městu Jindřichův Hradec. 

Duben 1999: 
V dubnu se členové kolegia děkana zabývali především  rozpočtem fakulty na rok 1999, který byl 

v průběhu dubna schválen (v celkové výši 24,7 mil. Kč). Důležitým krokem v přípravě akreditace 

doktorského studia bylo to, že poprvé jednala nová Vědecké rady fakulty, která předložený návrh 

programu doktorského studia jednomyslně schválila. 

Po více než dvouměsíční diskusi mezi členy akademické obce fakulty došlo ke shodě na základních 

směrech restrukturalizace fakulty. Jako nejdůležitější kroky byly stanoveny (i) předložení návrhu 

doktorského studia senátu a vedení školy, (ii) racionalizace obsahu studia a nutnost odstranění jeho 

deformací způsobených uplatněním výkonového systému a (iii) řešení ekonomické situace fakulty 

resp. její přechod na vícezdrojové financování. 

Květen 1999: 
V průběhu tohoto měsíce se stal nový děkan fakulty členem Vědecké rady Vysoké školy ekonomické 

a zároveň se zúčastnil jednání Asociace děkanů ekonomických fakult, které se zabývalo definicí 

a zavedením oboru Management na českých vysokých školách ekonomického zaměření.  

S cílem vytvořit větší prostor pro nutné úpravy obsahu studia byla pozastavena platnost výkonového 

mechanismu pro alokaci mzdových prostředků na katedry. V rámci racionalizace administrativních 

a technických činností byl snížen početní stav THP o 2 pracovníky. 

Červen 1999: 
Byla provedena výrazná revize obsahu studia 3. - 5. ročníku pro školní rok 1999/2000, která vedla 

k redukci nadměrného počtu přímých výukových hodin  a upraven obsah státních závěrečných 

zkoušek hlavní specializace. 
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Akademické obci byl předložen k veřejné diskusi podrobný materiál týkající se restrukturalizace 

fakulty. Velmi úspěšně proběhlo na půdě fakulty v Jindřichově Hradci přijímací řízení (v roce 1998 se 

konalo ještě na Vysoké škole ekonomické v Praze). 

Rektor školy rozhodl (i přes schválení návrhu Vědeckou radou fakulty a oběma senáty) nepředložit 

návrh doktorského studia Vědecké radě školy. Důsledkem bylo pozastavení dalších kroků v přípravě 

akreditace doktorského studia do dalšího zasedání Vědecké rady fakulty. 

Proběhla první etapa úprav mzdového systému zaměstnanců, po dlouhodobých jednáních byla 

podepsána dohoda umožňující dostavbu kolejí v areálu Švecových kasáren. Děkan zřídil Centrum 

celoživotního vzdělávání (doc. M. Hesková) a jmenoval novou bytovou komisi. 

Promovalo 130 nových absolventů fakulty. 

Září 1999: 
Akademický senát fakulty schválil beze změny návrh statutu fakulty, který mu předložil děkan. 

Děkan na základě diskuse akademické obce a pro zlepšení informovanosti učitelů i studentů rozhodl, 

že všechny zápisy z jednání kolegia budou zveřejňovány na webové stránce fakulty.  

Na půdě fakulty byla ve spolupráci s Fakultou statistiky a informatiky VŠE uspořádána mezinárodní 

konference "Matematické metody v ekonomii". Začalo fungovat Centrum celoživotního vzdělávání. 

V Dačicích proběhla porada o postupu v inovaci obsahu studia, která se zabývala přípravou nového 

pětiletého studijního programu a problémy zaváděného kreditního systému studia. Děkan fakulty určil 

garanty prací na obsahu pětiletého studia. 

V září bylo poprvé zahájeno vzdělávání v magisterském kombinovaném studiu (70 studentů). 

Probíhala intenzivní příprava zavedení nového Informačního systému fakulty (ISFM).  

Celkový počet studentů ve všech typech studia přesáhl 800  (v roce 1994 na fakultě studovalo pouhých 

60 studentů). V doktorských studijních programech studuje 15 učitelů fakulty.  

Bylo vypsáno výběrové řízení na nového tajemníka fakulty, který byl následně jmenován a došlo 

ke sloučení personálního oddělení a mzdové účtárny. Probíhala další jednání o dostavbě kolejí. 

Vedením katedry managementu byl pověřen Ing. P. Pirožek. Na fakultě začali nově působit 

prof. F. Kovář, doc. J. Nemec, Ing. V. Jaegerová a Ing. J. Tokarčíková. Opětovně byla navázána 

spolupráce s A. Peckem M. A. a intenzivnější pracovní vztah byl uzavřen s Mgr. E. Novotnou. 

Proděkan pro ekonomiku, rozvoj a vnější vztahy předložil koncepci rozvoje vnějších vztahů. 

Říjen 1999: 
Proběhly imatrikulace více než dvou set nových studentů. Došlo k dalším změnám mzdového systému 

na fakultě, které by měly zvýšit závislost mezd na pracovním výkonu a směřovat  

k zprůhlednění celého systému. Zlepšilo se vybavení kateder novými počítači. 
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Děkan aktualizoval složení fakultní ediční komise. Centrum výpočetní techniky, technicko-provozní 

a ediční oddělení byly převedeny do přímé podřízenosti tajemníkovi fakulty. Byla zvolena nová 

fakultní bytová komise. 

Listopad 1999: 
Na úrovni školy byl schválen Dlouhodobý záměr rozvoje VŠE, ve kterém jsou zahrnuty i prostředky 

pro investiční akce na Fakultě managementu v celkové výši 50 mil. korun (s termínem čerpání po roce 

2001) a na Švecovy koleje 54 mil. korun (s termínem čerpání 1999 – 2000). Bylo dosaženo posunu 

v řešení vleklého problému s umístěním retranslační věže nutné ke kvalitnímu internetovému připojení 

fakulty. 

Za účasti předních českých monetárních ekonomů a ve spolupráci s Českou společností ekonomickou 

proběhl seminář Makroekonomická stabilizace a monetární politika v tranzitivních ekonomikách. 

Fakulta se zúčastnila vzdělávacího veletrhu Gaudeamus.  

Rektorkou Vysoké školy ekonomické byla poprvé zvolena žena - doc. J. Durčáková. Nově zvolená 

rektorka ještě v průběhu listopadu navštívila fakultu a podpořila její hlubší integraci do svazku 

Vysoké školy ekonomické.  

Prosinec 1999: 
Počátkem prosince proběhly za nebývalé účasti studentů i zaměstnanců nové volby do Akademického 

senátu Fakulty managementu - všichni členové senátu byli zvoleni již v prvním kole voleb. Proběhla 

diskuse o revizi prioritních  úkolů fakulty s tím, že jako hlavní krátkodobé a střednědobé priority byly 

vedením fakulty stanoveny (i) dokončení úpravy pětiletého studijního programu (ii) příprava  

na evaluaci fakulty (iii) příprava rozpočtu na rok 2000 a tvorba nového vnitřního alokačního 

mechanismu (iv) zpracování souhrnné zprávy o problémech integrace fakulty do svazku  

Vysoké školy ekonomické. Kolegium děkana rovněž projednalo nové organizační schéma fakulty. 
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2. VĚDA, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY 

Věda a výzkum 
Na úseku vědy a výzkumu se činnost odehrávala ve třech základních úrovních: 

1. Vědecko-výzkumná činnost členů Společné laboratoře FM VŠE a ÚTIA AV ČR v rámci 

grantového projektu VS 96063 „Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování 

v ekonomii a managementu“, uděleného MŠMT již v roce 1996 v rámci programu „Posílení 

vědy a výzkumu na vysokých školách“. 

2. Práce na fakultním výzkumném záměru „Multidisciplinární podpora managementu“ 

(CEZ:J18/98:311600001). 

3. Řešení standardních výzkumných grantů, udělených jednotlivými grantovými agenturami. 

Ve všech úrovních bylo dosaženo významných výsledků, které jsou dále charakterizovány. 

Grantový projekt VS 96063 „Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování 
v ekonomii a managementu“ - zodpovědný řešitel P. Pudil 
Projekt probíhal již čtvrtým rokem a bylo v něm dosaženo řady významných původních výsledků. 

Oponentní komise konstatovala, že dosažené výsledky jsou na výborné úrovni, v některých směrech 

(zejména v oblasti redukce dimenzionality rozhodovacích problémů statistického rozpoznávání, 

konkrétně výběru nejinformativnějších příznaků) na světové úrovni. Výsledky řešitelského týmu jsou 

prezentovány v celkem 52 publikacích, z toho 24 v časopisech (7 v prestižních mezinárodních 

časopisech). Výzkumné aktivity projektu se rozvíjely v několika dílčích směrech: 

• v oblasti makroekonomie (garant P. Dvořák) pokračovala integrace se skupinou statistického 

rozpoznávání obrazů ve směru využití špičkových algoritmů výběru příznaků pro optimalizaci 

vícerozměrných regresních modelů - výsledky byly prezentovány na dvou mezinárodních 

konferencích  (MME`99, ICCIMA`99 v Indii); 

• v oblasti mikroekonomie  byl vytvořen nástroj pro řízení investičního projektu, jehož chování 

lze popsat lineárním prediktorem (M. Máče) a byla provedena analýza tvrdých faktorů 

z oblasti akvizicí firem - zjištění těch faktorů, které zajišťují úspěšnost akvizice (P. Pirožek 

ve spolupráci s P. Pudilem a P. Somolem); 

• v oblasti kvantitativních metod a  operačního výzkumu připravila skupina vedená  J. Černým 

soubor modelů a metod k podpoře manažerského rozhodování o optimalizaci dopravní 

obsluhy veřejnou dopravou, zahrnující i případ heterogenního parku; 

• v oblasti fuzzy rozhodování (garant M. Mareš) pokračoval výzkum vlivu reálné neurčitosti  

a vágnosti v modelech rozhodovacích situací, přičemž hlavní pozornost byla věnována teorii 

fuzzy koaličních her; respektování vágnosti v modelech koaličních her přibližuje možnost 

studovat reálné trhy zatížené neurčitostí; 
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• v oblasti pravděpodobnostních neuronových sítí (garant J. Grim) byla vyvinuta metoda 

strukturní optimalizace pravděpodobnostních neuronových sítí (PNS), založená na využití 

distribučních směsí se strukturními parametry; 

• v oblasti statistických metod rozpoznávání a výběru příznaků (garant P. Pudil) - byl navržen  

a realizován adaptivní jádrový  klasifikátor s aplikací na klasifikaci dopravních značek 

(udělena cena Siemens) - výsledky prezentovány na konferenci SCIA’99 v Grónsku, dále byly 

vyvinuty nové metody výběru příznaků - adaptivní floating search prezentován na konferenci 

PRIP v Nizozemí, oscilační metoda a rychlý Branch and Bound algoritmus (Somol, Pudil) 

připraveny pro konferenci SPR2000 ve Španělsku. 

Fakultní výzkumný záměr CEZ:J18/98:311600001 „Multidisciplinární podpora 
managementu“ - zodpovědný řešitel P. Pudil 
Projekt výzkumného záměru byl navržen v závěru roku 1998 a v souladu s pokyny MŠMT o možném 

překrytí výzkumných záměrů s projekty programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“ navazuje 

na činnost Společné laboratoře FM a ÚTIA, jejíž pracovníci tvoří jádro řešitelského týmu výzkumného 

záměru. Výzkumný záměr byl schválen vědeckými radami FM i VŠE a bez připomínek i komisí 

MŠMT. Strategickým cílem výzkumného záměru FM je propojit vědeckou činnost v oblasti 

rozhodovacích procesů (vybrané kvantitativní metody, metody rozpoznávání a redukce 

dimenzionality, konekcionistické modely a další metody aplikované umělé inteligence) s výzkumem  

v oblasti ekonomie a managementu (mikro-makroekonomie, finanční management, rozhodování  

ve veřejném sektoru atd.) a dále vytvořit na FM základnu pro výchovu mladých vědeckých 

pracovníků. Protože výzkumný záměr se v letech 1999 a 2000 překrývá ze značné části s projektem 

VS96063 programu „Posílení“, nejsou zde uváděny detailní výsledky. V rámci výzkumného záměru 

bylo publikováno celkem 74 prací, z toho 40 v časopisech. Přestože v tomto kvantitativním údaji je 

výzkumný záměr naší fakulty na druhém místě z celé VŠE, je třeba se zaměřit v dalším období i na 

růst kvality. V prestižních zahraničních časopisech s nenulovým impaktním faktorem totiž publikovali 

pouze členové Společné laboratoře, proto je pro rok 2000 žádoucí, aby se i ostatní pracovníci FM 

pokoušeli publikovat v kvalitních časopisech. 
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[8] . Dvořák, P.: Finanční krize a veřejné finance, Acta Oeconomica Pragensia, ročník 7, číslo 7, str. 86–96  

[9] Fuka, K., Pudil, P.: Objektová analýza a návrh systému pro podporu rozhodování - výsledky 

a zhodnocení. Acta Oeconomica Pragensia, VŠE Praha (v tisku.) 

[10] Fuka K., Jelínek J. Využití videokonferenčních systémů v manažerské praxi. Acta Oeconomica Pragensia, 

VŠE Praha (v tisku.) 

[11] Grim, J., Vejvalková, J.: An iterative inference mechanism for the probabilistic expert system PES, 

International Journal of General Systems, Vol. 27, No. 4–5, pp. 373–396, (1999) 

[12] Grim, J.: Mixture of experts architectures for neural networks as a special case of conditional expectation 

formula.  Kybernetika, Vol. 34, No. 4, pp. 417–422, (úplná citace nezahrnuta v roce 1998) 

[13] Grim, J.: A sequential modification of EM algorithm. In Studies in Classification, Data Analysis and 

Knowledge Organization, Gaul W., Locarek-Junge H., (Eds.), pp. 163–170, Springer, 1999 

[14] Grim, J.: Information approach to structural optimization of probabilistic neural networks. In Proceedings 

of:  4th System Science European Congress, L. Ferrer, A. Caselles, R. Beneyto, R. Pla, I. Martinez, 

V. Rossi, J. Martinez, J.R. Hernandez (Eds.),  (pp. 527–540), Valencia: Sociedad Espanola de Sistemas 

Generales, 1999 
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[15] Grim, J., Pudil, P.:  Interactive Presentation of Socio-economic Databases by Means of Probabilistic 

Models. Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics, 

September 14–16, Jindřichův Hradec, (J.Plešingr ed.), pp. 103–108, 1999 

[16] Grim, J., Pudil, P., Somol, P.:  Recognition of handwritten numerals by structural  probabilistic neural 

networks. Příjatý příspěvek pro Proceedings of International Conference on Neural Networks, Berlin, 

2000 

[17] Grim J.:  Pravděpodobnostní neuronové sítě. Výzkumná zpráva ÚTIA č. 1953, červen 1999. (Text 

kapitoly do připravované učebnice Umělá inteligence III.) 

[18] Hesková, M.: Strategie šíření značky: vybrané aspekty rozhodování. In: PRODEJ – praktický rádce 

obchodního manažera  (vydavatelství DIMAR).  

[19] Hesková, M.: Značková preference spotřebitele. In: PRODEJ – praktický rádce obchodního manažera  

(vydavatelství DIMAR). 

[20] Kerre, E. E., Mareš, M., Mesiar, R.: Generated fuzzy quantities and their ordering. International Journal 

of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (v tisku). 

[21] Kolář, P.: Manažerské modely sekvenčních rozhodovacích úloh, MANAM´99, Proceedings of the 

workshop „Modelling in Manager Work“ (Part of the International Conference MOSIS´99), April 27–29, 

1999, Rožnov pod Radhoštěm, ISBN 80-85988-34-8, str. 73–78. 

[22] Kolář, P.: Nahlédnutí do problematiky společenské kooperace, Účetnictví č.5, květen 1999, str. 35–36. 

[23] Kolář, P.: Nevěřte analytikům… , Účetnictví č.6, červen 1999, str. 2. 

[24] Kolář, P.: O irelevantnosti utopených nákladů, Účetnictví č.8, srpen 1999, str. 35–36. 

[25] Kolář, P.: O potřebě symbiózy účetních a manažerských přístupů, Účetnictví č.8, srpen 1999, str. 2. 

[26] Kolář, P.: Role oportunitních nákladů při formování nabídky, Účetnictví č.10, říjen 1999, str. 50–51. 

[27] Kolář, P.: Rozhodování podle očekávané čisté výhody, Účetnictví č.7, červenec 1999, str. 36–37. 

[28] Kolář, P.: Společnost jako složitý systém, Účetnictví č.6, červen 1999, str. 33–34. 

[29] Kolář, P.: Vznik a podstata oportunitních nákladů, Účetnictví č.9, září 1999, str. 34–35. 

[30] Kudo, M., Somol, P., Pudil, P., Sklansky, J. Comparison of Classifier-Specific Feature Selection 

Algorithms.  Přijato na SPR’2000 (Statistical Pattern Recognition) conference, Alicante, Spain 

[31] Lukšů, V.: Lokální a regionální osobní doprava jako součást evropského dopravního systému. Zb. 3. 

medzinár. konferencie.o verejnej. osobnej doprave, Bratislava, október 1999. 

[32] Lukšů, V.: Možnosti uplatnění cyklistické a pěší dopravy ve městech.  Sborník konference s mezinárodní 

účastí, Žilina, říjen 1999. 
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[33] Lukšů, V. Cyklistická doprava jako veřejný dopravní prostředek. Sborník konference s mezinárodní 

účastí, Praha, listopad 1999 

[34] Máče, M.: Řízení hodnoty investičních projektů. Výzkumná zpráva, Jihočeská univerzita, červen 1999 

[35] Mareš, M., M. Vlach: Concept of linear fuzzy coalition game. Sborník FSTA’2000 (v tisku). 

[36] Mareš, M.: Additivities in fuzzy coalition games with side-payments. Kybernetika 35(1999), 2, 149–166. 

[37] Mareš, M.: Balancedness in fuzzy coalition games. Sborník MME’99, Czech Soc. for Oper. Res., 

Jindřichův Hradec 1999, 183–188. 

[38] Mareš, M.: Calculation over verbal variables. Sborník (editoři J. Kacprzyk, L. A. Zadeh) Computing With 

Words in Information/Intelgent Systems. Physica-Verlag, Heidelberg 1999, 409–427. 

[39] Mareš, M.: Convexity of fuzzy coalition games. Sborník 99’EUSFLAT-ESTYLE, University of Baleares 

1999, 375-378. 

[40] Mareš, M.: Metoda kritické cesty. Acta Oeconomica Pragensia (v tisku). 

[41] Mareš, M.: Superadditivity in fuzzy extensions of coalition games. Tatra Mountains Math. Publications. 

16 (1999), 6, 109–116. 

[42] Paclík P. Automatická klasifikace dopravních značek, Technický Týdeník vol.XLVII, num.16, pp.6, duben 

1999 

[43] Paclík P., Novovičová J., Pudil P., Somol P.: Road sign classification using the Laplace kernel classifier. 

In: Proceedings of the 11th Scandinavian Conference on Image Analysis. (Bjarne K. E., Peter J. eds.). 

Pattern Recognition Society Denmark, Lyngby 1999, pp. 275–282.  

[44] Paclík, P., Líbal, V.: The Automatical Recognition of Road Signs in the Intelligent Vehicle, In: 

Proceedings of, Intelligent Transportation System Conference ITS'99, Prague, březen 1999 

[45] Paclík, P., Svitek, M.: Towards to Driver Support System, In: Proceedings of Intelligent Transportation 

System, Conference ITS'99, Prague, březen 1999  

[46] Pirožek, P., Pudil, P., Somol, P.: Management akvizice podniků, Sborník konference Management 99, září 

1999, v tisku. 

[47] Pirožek, P., Pudil, P., Somol, P.: Výběr nejinformativnějších faktorů při akvizici podniků pomocí metod 

rozpoznávání obrazů, Acta Oeconomica, VŠE Praha (v tisku). 

[48] Plešingr, J., editor: Proceedings of the 17th Conference on Mathematical Methods in Economics ‘99, 

1999, Jindřichův Hradec 

[49] Plešingr, J.: A Students’ Schedule Optimisation. Proceedings of the 17th Conference on Mathematical 

Methods in Economics ‘99, 1999, Jindřichův Hradec 
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[50] Pudil P., Novovičová J., Somol P.: Knowledge based feature selection in statistical pattern recognition. 

In: International Symposium on Pattern Recognition. "In Memoriam Pierre Devijver". (Perneel Ch. ed.). 

Royal Military Academy, Brussels 1999, pp. 129–134. 

[51] Pudil, P.: Management znalostí. Sborník konference: Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví 

1999, Vydal: Centre for Clinical Informatics, Cambridge a Společná laboratoř FM a ÚTIA AV ČR, 

listopad 1999 

[52] Pudil, P.: Využití učících se metod rozpoznávání obrazů pro podporu rozhodování v medicíně. Sborník 

konference: Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví 1999, Vydal: Centre for Clinical 

Informatics, Cambridge a Společná laboratoř FM a ÚTIA AV ČR, listopad 1999 (v tisku) 

[53] Pudil, P., Fuka, K., Beránek, K., Dvořák, P.: Use of Floating Search Methods in Regression Models. 

Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics, 14-16 

September, Jindřichův Hradec, (J. Plešingr ed.), pp. 219-224, 1999 

[54] Pudil, P., Fuka, K., Beránek, K., Dvořák, P.: Potential of Artificial Intelligence Based Feature Selection 

Methods in Regresssion Models. Proceedings of 3rd International Conference on Computational 

Intelligene and Multimedia Applications (ICCIMA’99), Delhi 1999, (B Verma, H. Selvaraj, A. de 

Carvalho, X. Yao eds.)  IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, pp. 159-163, 1999. 

[55] Pudil P., Novovičová J., Somol P.: Znalostní přístup k výběru příznaků pro statistické rozpoznávání. Acta 

Oeconomica Pragensia, VŠE Praha (v tisku.) 

[56] Somol P., Pudil P., Novovičová J, Paclík P.: Adaptive Floating Search Algorithms in Feature Selection, 

In: Pattern Recognition Letters, Elsevier Science, Netherlands (v tisku) 

[57] Somol, P., Pudil, P.: Branch & Bound algoritmus s částečným řazením výpočetního stromu. Acta 

Oeconomica Pragensia, VŠE Praha (v tisku.) 

[58] Somol, P.,Pudil, P.: Oscilační algoritmy pro vyhledávání příznaků. Acta Oeconomica Pragensia, VŠE 

Praha (v tisku.) 

[59] Stejskalová, I.: Některá specifika auditu neziskového sektoru, Účetnictví č. 10/1999.  

[60] Stuchlý J.: Modelling the periodical time series on computer, Proceedings of International Scientific 

Conference o Mathematics, Žilina, pp. 117-124. 

[61] Stuchlý J.: Econometrical Analysis of Exam Results, Proceedings of the 17th International Conference 

on Mathematical Methods in Economics, 14-16 September, Jindřichův Hradec, (J. Plešingr ed.), pp. 253-

258. 

[62] Stuchlý J.:Logitový model v analýze výsledku zkoušek studentů managementu, Acta Oeconomica 

Pragensia, VŠE Praha (v tisku) 
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[63] Střítecký R.: Proč by měl klinik používat počítač? Sborník konference: Systémy na podporu rozhodování 

ve zdravotnictví 1999, Vydal: Centre for Clinical Informatics, Cambridge a Společná laboratoř FM 

a ÚTIA AV ČR, listopad 1999 (v tisku) 

[64] Vítek L.: The Tax and Social Security Systems of the Czech Republic , Sborník mezinárodní konference 

NISPAcee „Public Administration and Social Policies in Central and Eastern Europe" (ed. Jak Jabes. 

NISPAcee, Slovakia, 1999) 

[65] Vítek L.: Řízení daňové politiky z hlediska přímých a vyvolaných daňových nákladů. Acta Oeconomica 

Pragensia, VŠE Praha (v tisku.) 

[66] Vítková, J.: Vztah obcí k majetkovým daním, Územní samospráva v praxi 1/99 

[67] Vítková, J.: Daň silniční, Územní samospráva v praxi 3/99 

[68] Vítková, J.: Novela zákona o daních z příjmů aneb 7x7 změn s různým počátkem platnosti, Územní 

samospráva v praxi 4/99 

[69] Vítková, J.: Direct and indirect taxes in the OECD countries and the Czech Republic, Acta Oeconomica 

Pragensia 7/99 

[70] Zmrhalová, A.: Zásoby a chyby při jejich účtování, Verlag Dashofer, Vedení účetnictví a roční závěrka, 

č.4/99 str. 79-100 

[71] Zmrhalová, A.: Nejčastější chyby při účtování na finančních účtech, Verlag Dashofer, Vedení účetnictví  

a roční závěrka, č.13/99 str.105-120  

[72] Zmrhalová, A.: Nejčastější chyby při účtování ve třetí účtové třídě, Verlag Dashofer, Vedení účetnictví  

a roční závěrka, č.17/99 str.71-92  

[73] Zmrhalová, A.: Kapitalizace pohledávek, Verlag Dashofer, Vedení účetnictví a roční závěrka, v tisku,  

25-26/99, str.119-140 

[74] Zmrhalová, A.: Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace, Verlag Dashofer, 1999, 

Hesla: Dluhy, NV, Sklad, Zboží, Zásoby, Zaměstnanci, Zúčtovací vztahy, Kapitál, Záruky, Zástavy, 

(celkem 19 hesel), ISBN 80-86229-12-2, celkem 10 autorů z toho 3 z VŠE 

Souhrnný přehled publikační činnosti fakulty : 
Přehled je přístupný na www stránkách Fakulty managementu (www.fm.vse.cz) 
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Standardní výzkumné granty: 
Vedle grantového projektu VS96063 MŠMT programu „Posílení výzkumu “ byly na FM řešeny další 

grantové projekty: 

GAČR, GA 103/97/0825, Černý 

MŠMT, ME 186, KONTAKT, Pudil (mezinárodní výzkumný projekt s University Hokkaido, 

Japonsko) 

AKTION, 23p20, Pudil (mezinárodní výzkumný projekt s University Salzburg, Rakousko)  

AKTION, Střítecký (mezinárodní výzkumný projekt s University Innsbruck, Rakousko 

FRVŠ,  Fb 1752, Jelínek 

FRVŠ, GS 1754, Plešingr 

IGA MZČR 4076-3, Dvořák - spoluřešitel  

 

Dále bylo členy FM podáno 9 návrhů grantových projektů. 

Konference a semináře z oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání 
Mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii 99, 14.-16. září 1999, Jindřichův Hradec. 
Organizační stránku konference zajišťovala Fakulta managementu VŠE.  
Workshop  Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví 1999, pořádaný ve spolupráci s Centre 
for Clinical Informatics, CambridgeUniversity a Společné laboratoře FM a ÚTIA AV ČR, 
17. listopad 1999  
Seminář „Finanční krize v Asii“ , za účasti Ing. Schwarze z Liberálního institutu 
Seminář „Makroekonomická stabilizace a monetární politika v tranzitivních ekonomikách“, 
26. listopad 1999, Česká společnost ekonomická pob. Jindřichův Hradec, za účasti předních mladých 
českých ekonomů (Frait, Kotlán, Čihák, Holub) i víceguvernéra ČNB Tůmy 
Seminář „Optimalizace studentských rozvrhů (úloha lineárního programování)“, únor 1999, 
FM Jindřichův Hradec 
Konference „Reklama v podnikání“, 18. únor 1999, pořádala KPHD FM Jindřichův Hradec, vydán 
sborník 

Seminář „Působení a zvládání stresu“, 21. prosinec 1999, Okresní úřad Jindřichův Hradec, pořádal 
Institut celoživotního vzdělávání při FM Jindřichův Hradec 

Seminář „Správní právo – vybrané aktuální otázky“, 2. prosinec 1999, Okresní úřad Jindřichův 
Hradec, pořádal Institut celoživotního vzdělávání při FM Jindřichův Hradec 

Přednáška „Konkurence v české energetice“, 15. prosinec 1999, Česká společnost ekonomická 
pob. Jindřichův Hradec za účasti Libora Duška, a Miroslava Zajíčeka, University of Chicago 
& Liberální institut 

Přednáška „Ekonomie kriminality“, 15. prosinec 1999, Česká společnost ekonomická 
pob Jindřichův Hradec za účasti Libora Duška, University of Chicago & Liberální institut 

Přednáška „Reformy důchodových systémů“, 15. únor 1999, Česká společnost ekonomická 
pob. Jindřichův Hradec za účasti Tomáše Jelínka, KPR, Ondřeje Schneidra, Patria Finance a Jaroslava 
Vostatka, Technická universita Liberec 

Seminář „Podrobný výklad rozpočtové skladby pro obce a ROPO“, 15. červen 1999, 
KVEH FM Jindřichův Hradec 



VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY MANAGEMENTU VŠE V JINDŘICHOVĚ HRADCI ZA ROK 1999 14

Seminář „Účetní závěrka v okresních úřadech a obcích a jimi zřizovaných organizacích“ (určeno 
pro OKÚ a obce), 23. listopad 1999, KVEH FM Jindřichův Hradec 

Mezinárodní konference „Peněžní družstevnictví na přelomu tisíciletí“, 22. a  23. červen 1999, 
KPHH FM J. Hradec spolu s Provozně ekonomickou fakultou MZLU v Brně, MZLU Brno, vydán 
sborník 

Seminář „Akceptování a zvládnutí změny“, 17. až 19. červen 1999, SKIP Jihočeská pob., Městská 
knihovna J. Hradec, Knihovna FM, FM J. Hradec 

Dále se na půdě FM konalo několik odborných seminářů v rámci činnosti Společné laboratoře FM 

VŠE a ÚTIA AV ČR. 

Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumných projektů: 
Innsbruck University (Rakousko) 

Cambridge University (V. Británie) - spolupráce na projektu WAX - člen týmu K. Fuka  

Valencia University (Španělsko) - společná příprava mezinárodní konference 

Hokkaido University (Japonsko) - společný výzkumný projekt a společná publikace 

Salzburg University (Rakousko) - společný výzkumný projekt a společná publikace 

P. Pudil jmenován spolupředsedou mezinárodní konference SPR ’2000 v Alicante, Španělsko 
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Ocenění v roce 1999: 
Pracovníci: 

Jméno Ocenění 

Ing. Markéta Šumpíková, PhD cena Hlávkovy nadace 

Doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc. diplom děkana FM 

Ing. Pavel Paclík (UTIA) cena Siemens 

Ing. Karel Fuka udělení stipendia v Cambridge 

  

Studenti: 

Jméno Ocenění 

Jitka Tokarčíková cena Hlávkovy nadace 

Marek Honetschläger ESOP (diplomová práce) 
2. místo v soutěži ve studentské sekci konference 
„Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“  

Tomáš Landsmann ESOP (diplomová práce) 

Alena Nováková ESOP (diplomová práce) 

Roman Bartoš Cena Josefa Vavrouška – čestné uznání (bakalářská práce) 

autorský kolektiv – Lukáš Dobeš, 
Petr Foltin, Luděk Hlavatý 

ESOP (semestrální práce) 

autorský kolektiv – 
Michaela Zajíčková, 
Lucie Benešová, Dana Fulínová, 
Petra Svobodová 

ESOP (semestrální práce) 

autorský kolektiv – 
Gabriela Marková, 
Simona Němečková, 
Gabriela Slobodníková 

ESOP (semestrální práce) 

autorský kolektiv – Michal Štěrba, 
Radim Panák, Pavel Štrach 

ESOP (semestrální práce) 

Jan Pavel ESOP (semestrální práce) 
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Zahraniční styky 
Vedle výše popsaných zahraničních spoluprací v oblasti výzkumu byly v letošním roce navázány 

důležité kontakty s předními britskými i dalšími evropskými vysokými školami a oblasti ekonomie  

a managementu za účelem pomoci při přípravě nového obsahu studia na FM (pracovní návštěva 

P. Dvořáka a P. Pudila v Judge Institute of Management na Cambridge University, na London School 

of Economics a  Copenhagen Business School).  

Pracovníci FM se aktivně zúčastnili celé řady zahraničních konferencí (Belgie, Nizozemí, Francie, 

Španělsko, Dánsko, Grónsko, Indie, Itálie). 

V rámci zapojení do CEMS programu bylo naší fakultě přiděleno několik míst pro semestrální pobyty 

na zahraničních univerzitách, které byly obsazeny v konkursním řízení  (Copenhagen, Munchen, 

Nurnberg, Uppsala, Wien, Linz, Dijon, Ulmea, Brisbane - Austrálie). 

V rámci dvoustranné mezifakultní spolupráce došlo rovněž v rámci programu Sokrates k výměně 

studentů s partnerskou Hohschule Zittau, kam vyjely 3 studentky naší fakulty a na FM naopak jeden 

semestr studovaly  3 studentky z Německa. 

Institut managementu zdravotnických služeb 
Jednou z priorit pedagogického zaměření fakulty je program zdravotnického managementu, zahájený 

v lednu 1996 ve spolupráci s Universitou v Nevadě. Projekt je koordinován agenturou AIHA  

a je financován USAID. Na jeho realizaci se podílí několik českých institucí, jako např. Zdravotně-

sociální fakulta Jihočeské univerzity a Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ Praha. 

Při výroční konferenci v Bukurešti byla činnost Fakulty managementu při realizaci tohoto programu 

oceněna Americkou mezinárodní zdravotnickou aliancí. Z titulu realizace programu bylo Fakultě 

managementu uděleno členství v Asociaci  amerických univerzitních programů zdravotnického 

managementu (AUPHA) se sídlem ve Washingtonu. 

Program Managementu zdravotnických služeb je studijní obor, který má za cíl integrovat znalosti 

z oboru medicíny, ekonomie, managementu a práva. Na základě uvedených znalostí by měl být 

systematicky vzdělán univerzální odborník, který bude schopen poskytnout komplexní manažerské 

služby ve zdravotnických zařízeních. Program je směřován k výchově odborníků pro různé typy 

zdravotnických zařízení ve veřejné i privátní sféře a pro lékaře v samostatných nebo skupinových 

praxích. Budoucí absolvent je vybaven všemi základními manažerskými znalostmi a dovednostmi 

v rámci teoretického studia ekonomie a managementu. Navíc získá i potřebné znalosti z oblasti 

organizace a řízení zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče, manažerské epidemiologie, klinického 

a ošetřovatelského managementu, medicínské etiky a znalosti z dalších nezbytných zdravotnických 

oblastí. 

Absolvent je schopen efektivně řídit ekonomickou oblast zdravotnických zařízení, zpracovávat záměry 

a koncepce zdravotnických zařízení na základě marketingových studií, které jsou dosazeny 

do jednotlivých účetních, finančních, organizačních a ekonomických aspektů. 
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V současné době studuje ve dvou ročnících dálkového bakalářského studia (Management 

zdravotnických služeb) celkem 56 studentů. Pro nový školní rok se připravuje úprava programu pro 

realizaci v kreditním systému studia. Z dotazníku, který byl studentům předložen k vyplnění, vyplývá 

většinová spokojenost s programem studia. Skladba studijního programu byla navíc prověřována 

mezinárodní odbornou komisí v listopadu 1997 s velmi pozitivním hodnocením. 

Institut managementu zdravotnických služeb zajišťuje i výzkumnou činnost v oblasti ekonomie  

a řízení zdravotní péče. V současné době je výzkum prováděn ve dvou oblastech tak, aby mohl 

reagovat na problematické okruhy, které s sebou přináší ekonomika zdravotnictví. V první oblasti se 

jedná o výzkum a porovnání  hospodaření nemocnice v ČR a Rakousku (získání grantu z programu 

ACTION s Innsbruckou Universitou). Ve druhé oblasti se jedná o příbuznou oblast s cílem zjistit  

a stanovit optimální spádovou oblast pro regionální nemocnici v ČR. Cílem výzkumu je navržení 

takové spádové oblasti pacientů, při které nemocnice dosáhne vyrovnaného hospodaření. 

V uplynulých letech proběhly ve spolupráci s Cambridge University pracovní semináře určené pro 

širokou zdravotnickou veřejnost pod názvem „Systémy pro podporu rozhodování ve zdravotnictví“. 
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3. PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

Dynamický růst počtu studentů všech forem studia klade mimořádné nároky na tvorbu a optimalizaci 

studijních programů a na organizaci a fungování studijního oddělení. Jak již bylo uvedeno v první 

části této zprávy, v roce 1999 probíhala celá řada intenzivních jednání, jejichž cílem byla modernizace 

a optimalizace studijních plánů. Zároveň byl vytvářen nový studijní program pro pětileté magisterské 

studium a vytvářen nový studijní systém pro kreditní studium. Tyto faktory, vyvolané mimořádným 

souběhem několika skutečností (spojení s VŠE, celoškolský přechod na pětiletý magisterský studijní 

program), v letech 2000-2001 pravděpodobně odezní a dojde k celkové stabilizaci studijních 

programů. 

Výrazným úspěchem studijního oddělení i celé fakulty byl bezproblémový průběh přijímacího řízení  

v červnu 1999, které se na rozdíl od minulého roku nekonaly na půdě školy v Praze, ale v Jindřichově 

Hradci. Dalším pozitivním krokem je postupné převedení evidence studentů do informačního systému 

fakulty (ISFM), a to jak studentů denního tak kombinovaného studia. Zavedení ISFM umožňuje 

převedení celé řady rutinních agend (tvorba rozvrhů, zkoušková agenda) na počítačové zpracování, 

což výrazně usnadňuje práci nejen studijnímu oddělení a pedagogům, ale i studentům.  

 

Přehled počtu studentů: 

 

 

Celkem Denní studium Dálkové studium 

Počet studentů k 31.10.1998 758 619 139 

Počet studentů k 31.10.1999 825 644 181 

 

Navýšení studentů  celkem:    o 67 

Navýšení studentů denního studia:   o 25 

Navýšení studentů kombinovaného studia:  o 42 

 
Přehled počtu absolventů: 
Počet absolventů za akademický rok 1998/99: 

 celkem 148 

z toho: bakalářské studium: 76 

magisterské studium: 72 
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Přijímací řízení: 
Počet přihlášených k přijímacím zkouškám na pětileté inženýrské studium: 869 

z toho: denní studium: 749 

dálkové studium: 120 

 

Počet přijatých a zapsaných do 1.ročníku: 

denní studium: 122 

dálkové studium: 18 

 

Počet přihlášených k přijímací zkoušce na dvouleté magisterské studium: 429 

z toho: denní studium: 194 

+ absolventi FM, kteří nevykonávali PZ: 94 

dálkové studium: 235 

+ absolventi FM, kteří nevykonávali PZ: 11 

 

Počet přijatých a zapsaných do 4.ročníku: 

denní studium: 172 

dálkové studium: 65 
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4. ZPRÁVY O ČINNOSTI KATEDER 

Katedra matematických metod 
Katedra zabezpečovala úlohy v oblasti výuky, vědeckovýzkumné, publikační, konzultační, poradenské 

a organizační činnosti a v oblasti personálního rozvoje. Tuto činnost zabezpečovala katedra 

s 5 interními pracovníky a s 2 pracovníky jiných kateder nebo oddělení, kteří vypomáhali 

v pedagogické činnosti. V oblasti vědecko-výzkumné práce jde o nejlepší katedru na fakultě. 

Oblast pedagogická 
V letním semestru 1999 zabezpečovala katedra celkově výuku v rozsahu 12+39 hod. úvazkem 

3,85 učitelů a v zimním semestru 1999 v rozsahu 13+40 hod. týdně úvazkem 4,35 učitelů. 

To představuje v průměru 12,6 hodin výuky týdně na 1 učitele katedry + 1 kurz distančního studia 

v semestru. Dále vedla katedra 6 pomocných vědeckých sil, 3 diplomanty a v posledním ročníku 

specializace Management informací prováděla výuku individuální-konzultační formou. Její členové se 

rovněž účastní jako examinátoři státních závěrečných zkoušek. 

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Katedra se zapojila do 3 grantových úloh. Vedoucími řešiteli byli 2 členové katedry (prof. Černý 

a Ing. Plešingr). Doc. Stuchlý byl spoluřešitelem grantu doc. Pudila a Ing. Černá byla spoluřešitelkou 

grantu prof. Černého.  

Katedra zorganizovala mezinárodní konferenci MME’99 (viz první část této zprávy) a vydala sborník 

prací z této konference. Dále vydala 3 skripta, připravila v elektronické formě 5 učebních textů. V roce 

1999 vyšlo pracovníkům katedry 6 článků v odborných periodických časopisech a 7 článků 

ve sbornících mezinárodních konferencí. Někteří členové katedry se aktivně účastnili i na dalších 

mezinárodních konferencích a podíleli se na organizaci vědeckovýzkumných seminářů na fakultě. 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Katedra zabezpečila pobyt prof. Spragginse z USA na fakultě a zabezpečovala výuku ve dvou kurzech 

z matematiky pro přijímací zkoušky. Vypracovala posudky na několik bakalářských prací a jednu 

grantovou úlohu. Katedra plnila i mnohé další úkoly, jako např. práce na akreditaci předmětů 

a seznamu vyučovaných témat na fakultě, jednání o spolupráci s katedrami matematiky, statistiky 

a ekonometrie na VŠE v Praze, práce v akademických senátech, vytváření návrhu doktorského studia, 

pomoc při zavádění informačního systému a garance specializace MI. 
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Oblast personálního obsazení katedry 
Na katedře působí 1 profesor (pedagogický úvazek 0,8 a s úvazkem 0,2 v grantu), 1 docent, 1 odborný 

asistent Csc. a 2 odborní asistenti bez vědecké hodnosti (z toho Ing. J.Plešingr s pedagogickým 

úvazkem 0,5 a úvazkem 0,5 v grantové úloze je v doktorském studiu).  

Pokud jde o jednotlivé členy katedry, doc. RNDr. J.Stuchlý, CSc., vedoucí katedry, garant 

statistických předmětů a ekonometrie na fakultě, vyučuje statistiku, stochastické kvantitativní metody 

a ekonometrii.  

Prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., garant většiny matematických předmětů na fakultě, vyučuje 

matematiku, operační výzkum, teorii systémů a rozvrhů, kvantitativní metody a 5 kurzů distančního 

studia. 

Ing. Anna Černá, CSc., vede cvičení z matematiky, operačního výzkumu, kvantitativních metod 

v rozhodování a teorie systému. 

Ing. Jan Plešingr, garant některých předmětů (zejména v specializaci MI), vyučuje matematiku, 

mikroekonomické matematické modely a informační systémy organizací. Větší část pracovního 

úvazku má jako výzkumný pracovník ve dvou grantových úlohách. 

RNDr. Jitka Bartošová, vyučuje statistiku a vede cvičení ze stochastických kvantitativních metod 

a ekonometrie. Připravila nové přednášky z pravděpodobnosti a statistiky. 
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Katedra informatiky 

Oblast pedagogická 
Katedra informatiky se podílí na zajištění výuky studentů ve všech ročnících studia bakalářského 

i magisterského stupně. Náplň studia se orientuje od základů práce s výpočetní technikou, seznámení 

studentů s principy fungování počítačů až po návrhy informačních systémů, zpracování a prezentaci 

dat a informací. Velký důraz je kladen na praktickou činnost studentů a využití získaných poznatků 

v jiných částech jejich studia. Pracovníci katedry informatiky jsou lidé nejen s praktickými 

a pedagogickými zkušenostmi, ale i se širokým teoretickým zázemím, které využívají ve vlastní 

vědecké činnosti. Zaměření pedagogů je velmi různorodé a sahá od konkrétních znalostí 

kancelářských systémů až po oblasti umělé inteligence. 

V roce 1999 zajišťovali (případně garantovali) pracovníci katedry výuku následujících předmětů: 

• Informatika pro ekonomy 

• Informační systémy organizací 

• Manažerská informatika a Manažerská 

informatika 2 

• Informační technologie 

• Manažerské informační systémy 

• Informatika a výpočetní technika 

• Projektové řízení 

• Algoritmizace a programování 1 a 

Algoritmizace a programování 2 

• Informační a znalostní systémy 

• Informační systémy organizací

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Výzkum pracovníků katedry informatiky je zaměřen zejména na oblasti komunikace (včetně 

multimediální), její počítačové podpory a podnikových informačních systémů. Díky tomuto zaměření 

je také katedra garantem studijní specializace Management informací, která si klade za cíl výchovu 

odborníků v oblasti vývoje a použití manažerských informačních systémů (MIS) a moderních metod 

zpracování informací. 

Katedra informatiky se výrazně podílí na publikační a vědecké činnosti fakulty a to buď přímo nebo 

účastí svých pracovníků ve výzkumném záměru fakulty, případně v grantu VS 96063 

„Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu“ realizovaným ve 

spolupráci s ÚTIA ČAV Praha. V roce 1999 se členové katedry spolupodíleli na řešení tří 

individuálních grantů (mimo celofakultních grantů) jako jejich nositelé nebo spoluřešitelé. 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Pracovníci katedry se také podílejí na vývoji a údržbě fakultního informačního systému a prezentaci 

školy v rámci počítačové sítě Internet. 
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Oblast personálního obsazení katedry 
Vedoucí katedry:  Ing. Jiří Jelínek, CSc. 

Pracovníci katedry:  Ing. Vladimír Přibyl 

Doc. Ing. Pavel Pudil, CSc. 

Ing. Pavel Pokorný 

Externí spolupracovníci:  Ing. Karel Fuka 
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Katedra ekonomie a hospodářské politiky 

Oblast pedagogická 
Katedra ekonomie a hospodářské politiky je jednou z menších kateder. Zajišťuje výuku několika 

celoškolsky povinných předmětů (mikroekonomie a makroekonomie) a několika dalších volitelných 

předmětů (hospodářská politika, dějiny ekonomických učení) , dále zkoušení u bakalářských a státních 

závěrečných zkoušek. Většina předmětů spadajících pod katedru je vyučována v nejpočetnějších 

ročnících (tj. I. a IV. ročník) a převažující část předmětů je nabízena i studentům v kombinovaném 

systému studia.  

Kromě přímé výuky a zkoušení katedra zajišťuje vedení a oponentury bakalářských a diplomových 

prací , zajišťuje bakalářské a magisterské státní zkoušky z ekonomie a podílela se na přípravě 

a průběhu přijímacích zkoušek do  I. a IV.  ročníku. 

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Členové katedry se podílejí na řešení několika grantů jak na FM, tak na VŠE (publikace jsou uvedeny 

v samostatném přehledu). Ing. Šumpíková úspěšně ukončila doktorské studium. Ing. Votava je zahájil. 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Členové katedry se podílejí na organizaci seminářů a ekonomických přednášek, zejména těch, které 

jsou pořádány ve spolupráci s Liberálním institutem a Českou společností ekonomickou. Katedra 

v roce 1999 rovněž rozběhla cyklus přednášek M&M uvádějí, na které jsou zváni špičkoví odborníci 

z ČR i ze zahraničí. 

Doc. Dvořák je členem vědeckých rad VŠE a Ekonomicko správní fakulty MU v Brně a členem 

kolegia přednosty OkÚ v J. Hradci. 
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Oblast personálního obsazení katedry 

Interní pracovníci:  
Ing. Libor Votava, v tomto roce jmenován v důsledku funkčního zatížení Doc. Dvořáka vedoucím 

katedry - mikroekonomie I. a makroekonomie I.; měnová teorie a politika; peníze, banky a finanční 

trhy 

Doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. - makroekonomie I., hospodářská politika  

Ing. Markéta Šumpíková, PhD - mikroekonomie II. a makroekonomie II., dějiny ekonomických učení  

Externí pracovníci: 
Ing. Miroslav Zajíček - makroekonomie II. (v roce 1999 zahájeno doktorské studium  

na University of Chicago) 

Doc. Ing. Martin Mandel, CSc. (FFÚ VŠE) - mezinárodní finance 

Ing. Ladislav Dvořák (GE Praha) - peníze, banky a finanční trhy 

Prof. Ing. Miloš Mach, CSc. - makroekonomie II. 
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Katedra financí a účetnictví 

Oblast pedagogická 
Katedra financí a účetnictví zajišťovala v roce 1999 výuku v oblasti podnikových financí, účetnictví 

a daní v denním a v kombinovaném studiu. Dva kurzy účetnictví jsou vyučovány v rámci celoškolsky 

povinného základu, což znamenalo přechod na povinný standardizovaný obsah i rozsah a celoškolsky 

povinnou literaturu. Ostatní předměty jsou fakultně povinné, případně volitelné. V roce 1999 byla 

katedrou garantována také výuka bankovnictví. Rok 1999 byl nestandardním pedagogickým rokem, 

který byl provázen změnami ve studijních plánech všech ročníků. Došlo ke kumulaci dvou kurzů 

účetnictví v prvním a druhém ročníku, k dočasnému nezařazení některých předmětů a k přesunům 

kurzů mezi semestry, což spolu se souběhem kreditního a nekreditního systému znamenalo velkou 

pedagogickou i organizační zátěž. Kromě základní výuky katedra zajišťovala také vedení a oponentury 

bakalářských a diplomových prací, státní bakalářské a závěrečné zkoušky a podílela se také 

na přijímacím řízení. 

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
V roce 1999 došlo oproti předchozím letům k výraznému kvantitativnímu nárůstu publikační činnosti 

jednotlivých členů katedry. V odborných časopisech publikují nejen interní členové katedry, ale také 

externí učitelé (Mrázek, Tuček, Chmelík). Jednotliví členové katedry publikovali zejména 

v časopisech Vedení účetnictví a roční závěrka (5x), Územní samospráva (3x) a v Acta Oeconomica 

Pragensia (1x). 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Stejně jako v případě publikační činnosti došlo v dalších aktivitách k oživení činnosti katedry 

(např. kurzy pro veřejnost a Univerzita třetího věku - U3V). Katedra se např. podílí na přípravě 

komerčních kurzů pro Centrum celoživotního vzdělávání (jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, 

vybrané účetní problémy, daně, finanční analýza) a nabídce kurzů pro U3V. Členové katedry rovněž 

spolupracují s poradenskými firmami zaměřenými na nabídku komerčních kurzů pro odbornou 

veřejnost.  
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Oblast personálního obsazení katedry 

Interní pracovníci:  
Ing. Alena Zmrhalová, vedoucí katedry, úvazek 1,0 - základy účetnictví, účetnictví podniku, účetnictví 

podnikatelských subjektů, počítačová účetní praktika 

Ing. Jana Hňupová, úvazek 1,0 - finanční řízení podniku, manažerské účetnictví, finanční analýza 

a plánování 

Ing. Jana Vítková, úvazek 0,5 - daňový systém ČR, daňová praktika, správa daní a poplatků 

Externí pracovníci: 
Ing. Ladislav Dvořák, Csc., GE Praha - Bankovnictví 

Ing. Miroslav Mrázek, daňový poradce a auditor, Adeus, s.r.o. - daně a finanční kontrola 

Ing. Martin Tuček, daňový poradce a auditor, Adeus, s.r.o. - daně a finanční kontrola 

JUDr. Ing. M. Chmelík, ředitel Finančního úřadu, J. Hradec - daně v podnikatelské praxi  

Ing. Jaroslav Pechek, ekonom, Nemocnice J. Hradec - účetnictví  

Ing. Jaroslava Marhounová, FFÚ VŠE Praha, katedra finančního účetnictví - neziskové organizace 

Ing. Irena Stejskalová, FM - cvičení z účetnictví neziskových organizací 
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Katedra managementu 

Oblast pedagogická 
Katedra zajišťuje pro fakultu výuku v oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a s ní 

spojených předmětů (logistika atd.). V pedagogické oblasti tvoří koncepci a zajišťuje  hlavní 

specializaci Management podnikatelské sféry (garanti prof. F. Kovář a Ing. P. Pirožek) a připravuje 

dvě vedlejší specializace: Management komunikačních systémů (garant doc. H. Ezrová) 

a Marketing management (garant doc. M. Hesková). 

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Ve výzkumné části se na řešení různých grantů podílí následující členové katedry: Hesková, Pirožek, 

Lukšů, Nesnídalová 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
KMH pořádá komerční kurz Úvod do podnikání I, II za účasti všech pracovníků KMH 

Oblast personálního obsazení katedry 
V roce 1999 na katedře pracovalo 6 vyučujících v následujícím složení: 

Interní pracovníci:  
Ing. P. Pirožek, pověřen funkcí vedoucího katedry - úvazek 0,85 (zbytek grant doc. Pudil) - výuka 

předmětů management podniku, úvod do podnikového managementu 

Prof. Ing. F. Kovář, CSc. - úvazek 0,6 - výuka předmětu strategický management 

Doc. Ing. H. Ezrová, CSc.- úvazek 1,0 - výuka předmětů marketingový výzkum a praktika 

z marketingu 

Doc. Ing. M. Hesková, CSc. - úvazek 1,0 - výuka předmětů marketingová komunikace a diplomový 

seminář 

Doc. Ing. Z. Žemlička, CSc. - úvazek 0,6 - výuka předmětu dopravní a spojová politika 

Ing. V. Lukšů, CSc. - úvazek 1,0 - výuka předmětů logistika, dopravní a spojová politika 

Ing. J. Nesnídalová  - úvazek 1,0 - výuka předmětu řízení lidských zdrojů 

Externí pracovníci:  
Ing. Veselá - výuka předmětu dopravní a spojová politika 

Ing. Tykač (nezávislý konzultant) - účast v rámci semináře z managementu podniku 



VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY MANAGEMENTU VŠE V JINDŘICHOVĚ HRADCI ZA ROK 1999 29

Katedra práva a humanitních disciplin 

Oblast pedagogická 
Členové katedry zabezpečují výuku v oborech právo, sociologie, psychologie, evropská hospodářská 

a politická integrace, politologie, etika a technika zahraničního obchodu, v denním i kombinovaném 

studiu. Dle výsledků studentské zpětné vazby je hodnocena jako mírně nadprůměrná. 

Mimo přímou výuku členové katedry zabezpečují vedení velkého množství diplomových 

a bakalářských prací vyhlášených katedrou a jsou zapojeni i do zpracování bakalářských prací katedry 

jazyků. 4 členové katedry se rovněž podílejí jako examinátoři na práci komisí pro státní závěrečné 

zkoušky. 

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Členové katedry publikují v domácích i zahraničních časopisech, i když ne rovnoměrně. 

JUDr. J. Hejda připravil do tisku monografii na téma Kriminologické, kriminalistické a trestně právní 

aspekty drogového problému v ČR a způsoby jeho řešení (vyjde v roce 2000). Katedra rovněž vydává 

skripta. Pod vedením prof. A. Cyrnera připravila katedra na fakultě konferenci "Reklama v podnikání" 

včetně redakce sborníku a tří publikovaných článků. 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Pokud jde o další odborné aktivity členů katedry, lze mimo bezplatnou konzultační a právní pomoc 

a psychologické poradenství studentům a zaměstnancům fakulty uvést např. následující:  

• JUDr. J. Hejda, PhD. a prof. Ing. A. Cyrner, CSc. jsou členy mezinárodního konsorcia 

pro narovnávání práva s EU 

• JUDr. J. Hejda, PhD. zahájil kroky k habilitačnímu řízení 

• JUDr. J. Hejda, PhD. je členem redakční rady časopisu pro drogové závislosti Ministerstva 

zdravotnictví SR a vedoucím oponentem v oblasti trestního práva a kriminalistiky MZ SR 

v publikační činnosti. Současně je členem Psychiatrické a soudně psychologické společnosti SR 

(jedna konference – tři příspěvky) a Kriminologické společnosti SR, člen rigorozni komise 

vědecké rady PA PZ MV SROV.  Prof. Cyrner je členem Komise doktorských obhajob na PEF 

MZLU v Brně 

• Prof. Ing. A. Cyrner, CSc. je členem vědecké rady FM VŠE a členem kolegia přednosty 

OkÚ v Jindřichově Hradci 

• PhDr. M. Hiršová - odborný poradce výběrových komisí OkÚ Jindřichův Hradec 
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Oblast personálního obsazení katedry 

Interní pracovníci: 
Dr. JUDr. Jan Hejda, PhD. - vedoucí katedry, úvazek 1,0  (PRA101, PRA102, Občanské právo, 

Obchodní právo, Pracovní právo, Právní praxe) 

Prof. JUDr. Ing. Antonín Cyrner, CSc. - úvazek 1,0 (Správní právo, Politologie, Etika, Technika 

zahraničního obchodu, EU) 

PhDr. Miloslava Hiršová - úvazek 1,0 (Základy psychologie, Komunikační dovednosti, Psychologie 

pro manažery, Mentální hygiena) 

Mgr. Eliška Novotná - úvazek 1,0 (Sociologie I, Sociologie II, Sociologie organizace) 

Externí pracovníci: 
JUDr. Petr Švec – předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci (Občanské právo – hmotné) 

JUDr. Lubomír Michálek – soudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci (Občanské právo – hmotné, 

Občanské právo – procesní, Právní praxe) 

JUDr. Sedláčková – vedoucí kanceláře přednosty OkÚ v Jindřichově Hradci (Správní právo) 

Mgr. Václav Chalupa – vedoucí Živnostenského úřadu OkÚ v Jindřichově Hradci (Správní právo, 

Právní  praxe) 

Mgr. Irena Míková – OVV FM VŠE v Jindřichově Hradci (Manažerská etiketa a rétorika) 

Ing. Jan Kyncl – majitel realitní kanceláře v Jindřichově Hradci (Právní praxe) 
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Katedra veřejné ekonomiky a služeb 

Oblast pedagogická 
Vzhledem k řadě významných změn ve studijní oblasti v roce 1999 bylo nutno operativně přistoupit 

k úpravám v návaznosti jednotlivých předmětů, zajišťovaných katedrou a ke změnám jejich obsahu 

apod. Tyto změny měly za následek nerovnoměrné časové vytížení jednotlivých členů katedry 

v pedagogické oblasti a nutnost změny jejich pracovní orientace. Je možné konstatovat, že katedra 

jako celek úkoly ve výuce úspěšně zvládla a operativně se přizpůsobila vzniklé situaci. 

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Pokud jde o vědeckovýzkumnou činnost je třeba zvýšit množství i kvalitu publikovaných prací. 

Do vědeckovýzkumné činnosti jsou aktivně zapojeni jen někteří členové katedry. I když jde do určité 

míry o stav způsobený charakterem zaměření katedry a poměrně značným časovým zatížením 

pedagogů pokud jde o výuku, je zřejmé, že do budoucna bude nutno na tuto oblast klást daleko větší 

důraz. Rozšíření vědeckovýzkumné činnosti na katedře bude jednou z priorit její činnosti v budoucnu. 

Čtyři členové katedry studují v doktorském studiu.  

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Vedlejší hospodářská činnost, kterou katedra začala v roce 1999 pilotně organizovat, se zaměřila 

především na pořádání jednodenních seminářů pro představitele obcí a měst o aktuálních problémech 

jejich činnosti a způsobu hospodaření. V letošním roce proběhly dva tyto semináře a oba přinesly 

pozitivní finanční výsledek. V příštím roce bude tato hospodářská činnost podstatně rozšířena, a to jak 

pro orgány místní samosprávy, tak i pro orgány státní správy (zejména půjde o semináře zaměřené 

na zvyšování kvalifikace pracovníků těchto institucí). Členové katedry v rámci České společnosti 

ekonomické na půdě fakulty organizují odborné přednášky jak pro akademickou obec, 

tak pro veřejnost. 
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Oblast personálního obsazení katedry 
Kvalifikačnímu růstu jednotlivých členů katedry je věnována trvale značná pozornost. Kvalifikační 

růst pedagogů je zárukou trvalého zvyšování kvality obsahu a forem výuky, lepší možnosti 

seberealizace pedagogů, získání vědeckých a pedagogických titulů i možnosti lepšího finančního 

ocenění jejich pracovního úsilí. Celkem tři členové katedry dokončují doktorandské studium, další 

členka katedry zahájí tuto formu studia v příštím roce. 

Na katedře působí 1 docent v hlavním pracovním poměru a jeden na úvazek 0,7 a pět odborných 

asistentů bez vědecké hodnosti.  

Pokud jde o jednotlivé členy katedry:  

Doc. Ing. R. Duben, CSc., vedoucí katedry, garant předmětů z oblasti ekonomie veřejného sektoru na 

fakultě, vyučuje mimo jiné veřejnou ekonomiku, neziskové organizace a sociální politiku.  

Doc. Ing. J. Nemec, CSc. je garantem a vyučujícím předmětů Management veřejné správy I, II 

a Public Sector Economics. 

Ing. J. Krbová vyučuje předměty z oblasti ekonomie a managementu veřejného sektoru, jako je 

např. ekonomika a řízení měst a obcí nebo ekonomika a řízení kulturních a sportovních organizací. 

Rovněž vede cvičení z pojišťovnictví. 

Ing. J. Sedláková (v současnosti na MD) vyučuje a garantuje pojišťovnictví, sociální a soukromé 

pojištění a bytovou a rodinnou politiku. 

Ing. I. Stejskalová vyučuje a garantuje předměty zaměřené na finanční management v neziskovém 

sektoru, jako např. sociální zabezpečení nebo účetnictví neziskových organizací. 

Ing. L. Vítek vyučuje a garantuje veřejné finance, daňovou politiku, pojišťovnictví a dějiny 

ekonomických učení. 

Ing. Č. Voráček vyučuje a garantuje předměty zaměřené na místní správu a komunální management, 

jako např. Komunální a regionální politika nebo City management. 
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Katedra jazyků 

Oblast pedagogická 
Katedra zajišťovala výuku jazyků v rámci denních i kombinovaných učebních programů. Vzhledem 

k tomu, že jde většinou o povinné celoškolské předměty, je pro členy katedry v oblasti pedagogického 

procesu charakteristické vysoké zatížení přímou výukou. 

V roce 1999 se katedra soustředila na přípravu vedlejší jazykové specializace (ve spolupráci s FMV 

VŠE). 

Vzhledem k účasti VŠE v programu CEMS katedra spolupracovala  při pořádání mezinárodní vědecké 

konference na půdě fakulty v Jindřichově Hradci.  

Oblast vědeckovýzkumná a publikační 
Vědecká činnost katedry není  vzhledem ke specifice zaměření  uskutečňována. Čtyři pracovníci jsou 

zapojeni v doktorandském studiu (Polívková, Jantač, Jedličková, Kublová, přičemž Polívková by měla 

v roce 2000 končit). V příštím roce se zapojí ostatní. 

Oblast konzultační, poradenská a organizační 
Katedra se věnuje pořádání doplňkových jazykových kurzů pro studenty a pro zaměstnance. Současně 

nabízí večerní jazykové kurzy pro veřejnost. Velmi rozsáhlá agenda katedry souvisí s přípravou 

a organizací jazykové části přijímacích zkoušek. 

Oblast personálního obsazení katedry 
Mgr. František Jantač - vedoucí: anglický jazyk 3. r., anglický jazyk ZC 

PhDr. Jana Burianová: státnicový seminář Aj, anglický jazyk ZA, ruský jazyk ZC, ruský jazyk ZA 

Mgr. Jana Jadličková: hospodářský jazyk Aj, překlady a tlumočení Aj, anglický jazyk ZC 

Ing. Václava Jaegerová: autentický mluvený jazyk Aj, anglický jazyk PD 

Alexander Peck M.A.: obchodní konverzace Aj 4. r., obchodní konverzace Aj 

Mgr. Jana Polívková: hospodářský jazyk Nj, německý jazyk PD 

Mgr. Marie Kublová: překlady a tlumočení Nj, německý jazyk ZA, obchodní konverzace Nj 4. r. 

Mgr. Magdalena Malechová: státnicový seminář Nj, německý jazyk 3. r., německý jazyk ZC, 

francouzský jazyk ZA 

Dorothea Cuce: obchodní konverzace Nj 4 .r., autentický mluvený jazyk Nj, německý jazyk ZD, 

obchodní konverzace Nj 
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5. ROZVOJ A VNĚJŠÍ VZTAHY FAKULTY 

V roce 1999 se v oblasti rozvoje fakulty řešila zejména problematika dostavby areálu Švecových 

kolejí. V polovině roku 1999 proběhlo výběrové řízení na dodavatele dostavby areálu Švecových 

kolejí, jehož vítězem se stala firma IPS a.s. Praha. Uvedená dostavba se začala realizovat od září 1999 

a předpokládané ukončení dostavby je plánováno na červen 2000. Na uvedenou zakázku byla 

rozpočtována částka ve výši 54 mil. Kč. 

Po jednáních mezi Nadačním fondem FM a městem Jindřichův Hradec byla uzavřena smlouva 

o majetkovém vypořádání tak, že fakulta má o dalších 7 let prodlouženou dobu nájmu  budovy I kolejí 

a menz, která je ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. To znamená, že bezplatný pronájem areálu 

Švecových kolejí má VŠE  zajištěn na dobu 19 let - do roku 2017. 

V oblasti vnějších vztahů byly realizovány různé akce, jejichž cílem bylo přiblížit fakultu odborné 

i laické veřejnosti. Jako každoročně se na začátku kalendářního roku na fakultě konal  Den otevřených 

dveří. Fakulta se rovněž účastnila veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 99 v Brně. 

Prezentovala se zde jako jediná fakulta VŠE a přiblížila  tak  potencionálním zájemcům o  studium 

na FM, tak i na celé VŠE, existující možnosti. 

Na konci roku 1999 byla vydána první souhrnnější  informační publikace o fakultě, která má za cíl 

fakultu blíže představit  veřejnosti. V souvislosti s vydáním publikace o FM byla provedena cílová 

marketingová akce zaměřená na spolupráci s podnikatelským prostředím na jindřichohradecku 

a v jeho okolí. Bylo osloveno celkem 70 podniků s nabídkou možnosti prezentace organizace 

studentům, s podáním informací o podniku nebo získáváním nových zaměstnanců z řad absolventů 

fakulty. Fakulta rovněž nabízí zabezpečení  odborných seminářů a odborných kurzů pro zabezpečení 

vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců či tvorbu odborných rozborů, analýz a expertíz 

z oblasti  managementu a příbuzných disciplín. 

V průběhu roku vzniklo Centrum celoživotního vzdělávání, které se rovněž podílí na zabezpečení 

vnějších vztahů fakulty. V rámci Centra začala působit Univerzita třetího věku, připravují se a realizují 

komerční kurzy pro odbornou i širokou veřejnost, vzdělávání pracovníků FM a koordinace 

mimořádného studia na fakultě. 

Do budoucna se fakulta zaměří zejména na (i) dokončení dostavby areálu Švecových kolejí a zajištění 

okolní úpravy areálu, (ii) přípravu studie zabývající se možnostmi modernizace budovy fakulty, (iii) 

zajištění navázání kontaktů s významnými podniky a obecními a městskými úřady v regionu. 
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Studentské aktivity na fakultě managementu 

Toastmasters Club 
Nejstarší studentská aktivita na fakultě – Toastmasters Club – se zrodila v listopadu roku 1995. 

V lednu následujícího roku obdržela oficiální registraci z americké centrály, pro níž se stala první 

pobočkou v transformujících se zemích střední a východní Evropy. V současnosti působí 

8000 poboček tohoto klubu v padesáti zemích světa. 

Toastmasters Club je sdružením studentů, obchodníků, podnikatelů a manažerů, tedy lidí pohybujících 

se v obchodních kruzích. Cílem klubu je vytvořit pro každého člena příznivé prostředí, kde se naučí 

ovládat či vylepšit základní praktiky obchodního jednání – řízení a efektivní komunikaci. Konkrétně 

se jedná o získání jistoty, sebedůvěry a sebekontroly při vystupování na veřejnosti. 

Klub vede výkonný výbor, jehož zvolení členové vykonávají své funkce po dobu jednoho roku. 

Jmenování nového výkonného výboru a oficiální přijímání nových členů je každoročně spojeno se 

slavností v prostorách jindřichohradeckého zámku. Jednou z řady významných osobností, které se 

slavnostního předávání insignií účastnily, byla velvyslankyně USA v České republice 

Madam Jennone Walker. 

V roce 1999 měl klub 18 členů. Výkonný výbor tvořili: prezident Karel Půbal, viceprezident 

pro vnější vztahy Eva Janáčová, viceprezident pro vzdělání Dana Červová, viceprezident pro členství 

Martin Klíma, pokladník Marcel Kaštovský, sekretářka Iva Humpolcová. 

Přijímání nových členů se v roce 1999 jako hlavní host zúčastnil Miroslav Ševčík  

z Liberálního institutu.  

The  Sometimes 
V roce 1997 se zrodila na fakultě další studentská aktivita – nezávislý čtrnáctideník The Sometimes. 

Jedná se o časopis akademické obce fakulty managementu, který nejen mapuje život školy, 

ale upozorňuje i na problémy, které se na fakultě občas vyskytují. Nabízí možnost praktického 

využívání zpětné vazby, která je vzhledem k přispěvatelům z řad studentů i pedagogů mnohdy velmi 

cenná pro rozvoj fakulty. Filosofie The Sometimes vychází z předpokladu, že pluralita názorů 

a diskuse mají na akademické půdě své místo. 

Úvodní strana časopisu obsahuje vždy nejdůležitější zprávy z fakulty a komentář nebo zamyšlení nad 

aktuálním děním. Druhá strana je většinou tématicky zaměřená a nabízí tak možnost věnovat se určité 

události podrobněji. Obsah třetí strany již není tak striktně zpravodajský jako strana úvodní, což dává 

možnost projevu i studentům holdujícím například poezii. Poslední čtvrtá strana je věnována sportu. 

Zde je však zatím největší slabina časopisu, protože se po odchodu Aleše Tauscheho nepodařilo získat 

studenta, který by dokázal obsáhnout celou oblast sportu na FM v odpovídající úrovni. 
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V roce 1999 se na tvorbě The Sometimes podíleli: šéfredaktor Petr Vondraš, zástupce šéfredaktora 

Jiří Strádal, redaktoři Hana Jirků a Pavel Štrach, grafici Karel Beránek a Jan Pavel, tvůrci webové 

podoby časopisu Tomáš Kincl a Stanislav Kříž a celá řada pravidelných i nepravidelných přispěvatelů. 

AIESEC 
Zatím nejmladší studentskou aktivitou je vytvoření pobočky AIESEC LC Praha, která vznikla právě 

v roce 1999. Jedná se o studentské sdružení, které působí na více jak 850 univerzitách v devadesáti 

zemích světa. 

AIESEC sdružuje mladé lidi, kteří dobrovolně a bezplatně zajišťují výměnu stud entů do zahraničních 

firem a naopak. Jedná se hlavně o studenty ekonomických a informačně-technologických fakult, 

protože výměna se týká pouze těchto oborů. Celá organizace je mezinárodní, nepolitická a sdružuje 

lidi bez rozdílu barvy pleti, vyznání či přesvědčení. 

V roce 1999 měl AIESEC na FM 16 členů. Vedení sdružení tvořili: prezident Martin Štorkán 

exchange Ondřej Lokvenc a Vlasta Kociánová, finance David Middleton, marketing Stanislav Kovář 

a Ondřej Klíma, human resources Lenka Antonyová. 

V říjnu 1999 se šestičlenná delegace zástupců AIESEC zúčastnila Local Training Camp v Kladně. 

O měsíc později se dvoučlenná delegace FM JH zúčastnila National Training Conference 

v Seči u Pardubic. 

Sport na Fakultě managementu 
V rámci činnosti Oddělení tělesné kultury FM a Univerzitního sportovního klubu FM se uskutečnilo 

několik významnějších sportovních akcí. Za zmínku stojí 5. ročník Jindřichohradecké hodinovky, 

streetbalový turnaj, děkanský sportovní den a 2. ročník štafetového běhu parkem k výročí 

17. listopadu. Postupem času se sportovní aktivity studentů FM orientují stále více na masový 

rekreační sport, rozvíjí se sportování přímo na fakultě.  

USK měl na konci roku 1999 celkem 337 členů a podle průzkumu USK se týdně zúčastní sportování 

v různých sportovních aktivitách (aerobic, basketbal, badminton, plavání, stolní tenis, kondiční 

cvičení, florbal, softbal, volejbal a sálová kopaná) asi 250 studentů. Kladem tohoto vývoje je zejména 

organizace dlouhodobých turnajů (sálová kopaná, florbal, badminton a stolní tenis), na čemž se 

podílejí především studenti fakulty. 

Případný další rozvoj sportování studentů FM je a bude limitován finančními možnostmi jak OTK, 

tak USK. Plány pro rozvoj existují. 
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6. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY 

Akademický senát FM VŠE se v roce 1999 sešel celkem pětkrát. První čtyři zasedání vedl jako 

předseda Prof. RNDr. Jan Černý, DrSc. 

Náplní jednotlivých jednání bylo zejména: 

• Rozbor hospodaření FMH za rok 1998 

• Schválení nových proděkanů fakulty 

• Schválení návrhu členů nové Vědecké rady fakulty 

• Projednání a schválení návrhu Volebního a jednacího řádu AS FM VŠE 

• Schválení návrhu rozpočtu FM VŠE pro rok 1999 

 

Poslední zasedání (9. 12. 1999) se konalo již v nové sestavě po volbách, konaných 1. 12. 1999. Členy 

nového AS se stali: 

Akademičtí pracovníci 

• Ing. Jan Plešingr (předseda AS)  

• Ing. Markéta Šumpíková, PhD. (místopředseda AS)  

• Doc. Ing. Rostislav Duben, CSc.  

• Mgr. Jana Polívková  

• MUDr. Rudolf Střítecký  

• Ing. Jana Vítková  

Studenti 

• Jiří Strádal (místopředseda AS)  

• Bc. Jan Pavel  

• Petr Vondraš  

Náplní jediného jednání AS v novém složení byla především volba předsedy a místopředsedů, návrh 

na konání příštího zasedání a shromáždění podnětů pro toto jednání. 
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7. PODROBNÉ ZPRÁVY O ČINNOSTI TECHNICKÝCH ÚSEKŮ FM  

Úsek tajemníka 
Tajemník řídil hospodaření a vnitřní správu v rozsahu stanoveném opatřením děkana. Do kompetence 

tajemníka bylo postupně od poloviny září převedeno řízení ekonomického oddělení, CVT, TPO 

a edičního oddělení. Hlavní úkolem bylo řídit hospodaření tak, aby bylo vyrovnané. Tento úkol se 

podařilo splnit: hospodářský výsledek za rok 1999 byl + 9855,- Kč, což znamená oproti předchozím 

rokům výrazné zlepšení. 

Tajemník fakulty dále řešil ekonomickou agendu spojenou s ediční a stipendijní komisí, inventarizací 

majetku, evidenčním převodem majetku z hmotného investičního majetku do operativní evidence 

z důvodu souladu s evidencí na VŠE. V oblasti realizace investičních akcí se mimo jiné podařilo 

rekonstruovat kotelnu v hodnotě 709 tis. Kč, pořídit audiovizuální a výpočetní techniku v hodnotě 

126 tis. a 275 tis. Kč, posílit kapacitu linky Praha – Fakulta managementu a vytvořit podmínky 

pro vybudování spojení pro internet do Českých Budějovic. 

Ekonomické oddělení 
Ekonomické oddělení zajišťovalo sledování hospodaření celkem v 9 činnostech, z toho 6 činností bylo 

spojeno s hlavní činností (výuka a výzkum). Hospodaření fakulty bylo dále sledováno 

na 21 nákladových střediscích a 28 zakázkách. Záměrem pro rok 2000 je snaha o rovnoměrnější 

čerpání prostředků do první poloviny roku, aby nedocházelo k výrazným výkyvům v čerpání nákladů 

jako v roce 1999 (v prosinci 1999 bylo čerpáno 19,15% celoročních nákladů, v listopadu 12,27%, 

v říjnu 7,69%, září 7,45%). Bez 14. platu činilo prosincové čerpání nákladů 17,61%. 

Největší zátěž tohoto oddělení v roce 1999 byla spojena s přechodem na nový informační systém 

EkonFis. Na tomto úseku byla sloučena funkce personální referentky a mzdové účetní. 

Centrum výpočetní techniky 

Lokální počítačová síť 

Změny v roce 1999 a současný stav 
Pro zajištění funkčnosti studijního informačního systému byla provedena plošná modernizace stanic 

pracovníků fakulty, spojená se zavedením operačního systému Windows 95/98. 

Zásadní změny dostál Novellovský server BETA, u něhož byla zdvojnásobena disková kapacita 

a paměť. Dále byl zakoupen další síťový přepínač určený pro rozšíření a zprůchodnění LAN. 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu datových rozvodů bylo koncem roku 1999 vypsáno výběrové 

řízení na vybudování strukturované kabeláže budovy. Realizace bude provedena počátkem roku 2000. 
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Bohužel se, stejně jako v minulém roce, nepodařilo realizovat plánované posílení připojení 

do Internetu kapacity 3 x 2Mbit/s. Předpokládá se, že v roce 2000 bude na realizaci projektu vypsáno 

nové výběrové řízení a akce bude realizována. 

V současné době LAN FM zahrnuje celkem 3 servery (NW 4.11, NT 4.0, Linux) a 140 stanic různých 

konfigurací, z nichž 49 tvoří 4 počítačové učebny. Operační systémem stanic je MS DOS 

a Windows 3.11, Windows 95, na PC učebnách  Windows NT 4.0. 

Kabeláž budovy je z velké většiny tvořena 6 segmenty kabeláže RG-58 (tenký Ethernet). Společná 

laboratoř FM a ÚTIA, kinosál a počítačové laboratoře jsou připojeny kabeláží UTP cat. 5. K LAN 

zatím není připojena aula fakulty. Datové připojení objektu Švecovy koleje (bývalých Švecových 

kasáren) je provizorně řešeno pevnou linkou o kapacitě 33,6 kb/s. Připojení celé sítě na Internet 

realizuje pronajatá pevná linka do Českých Budějovic o kapacitě 256 kb/s. 

Počítačové laboratoře 

Změny v roce 1999 a současný stav 
V roce 1999 byl provedena kompletní výměna stanic v počítačových laboratořích č. 312 a č. 320. 

Původních 15 ks stanic různých konfigurací v každé učebně bylo nahrazeno 16 ks PC s procesorem 

iCeleron 366, 128MB RAM, 4,3GB HDD s operačním systémem Windows 4.0 Workstation. Učebna 

č. 307 je nově připojena pomocí přepínače 3Com SSII-1100. 

V současnosti je k účelům výuky a samostatné práce studentů k dispozici 46 počítačů, rozmístěných 

ve 4 počítačových učebnách. Učebny č. 320 a č. 312 (2 x 16ks PC) zajišťují převážné množství 

„standardní“ výuky, učebna č. 307 (10 ks PC) slouží především k samostatné práci studentů a učebna 

č. 311 je používána k specializovaným formám výuky (katedra informatiky, katedra matematických 

metod). Na všech učebnách, kromě č. 307, kde  je používán operační systém MS DOS 6.22, MS 

Windows 3.11, je používán operační systém MS Windows NT 4.0 Workstation a MS Office 97 Pro.  

Pro tisk je studentům k dispozici na učebně č. 307 výkonná síťová tiskárna HP 4000N, jejíž provoz je 

monitorován a následně elektronicky účtován studentů za přibližnou cenu režie (1 Kč /1 stránku). 

Informační systémy a zdroje 

Studijní informační systém 
V minulém období byl vyvinut nový studijní informační systém (Ing. J. Plešingr - Ing. K. Beránek). 

Tento systém pracuje na bázi SQL serveru pod operačním systémem Windows NT. Hardwarové 

požadavky k jeho plošnému nasazení na fakultě (nutnost 32-bitového operačního systému pro 

klientské stanice pedagogů (Windows 95, Windows NT)) jsou v současnosti v podstatě splněny. 

V každé kanceláři existuje alespoň jedna stanice umožňující práci v ISFM. V říjnu roku ’99 přešla 

správa a údržba systému na CVT. V roce 2000 bude nově obsazena funkce koordinátora ISFM. 
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Ediční oddělení 
V současné době pracují na oddělení dva pracovníci zajišťující zejména činnosti jako je kopírování 

pro zaměstnance a studenty, obsluhu a údržbu kopírovacích automatů na chodbách, výrobu učebních 

pomůcek, učebních textů, scanování obrázků, výrobu vizitek, výrobu reklamních letáků, brožur 

a jiných propagačních materiálů, laminování, vazbu,  počítačové zpracování různých materiálů, foto 

a videodokumentaci, obsluhu a údržbu audio a videotechniky (obsluhu ozvučení velké auly 

při promocích, imatrikulacích apod.), kopírování audio a video materiálů pro potřeby výuky, 

fotografování studentů do databáze, ve spolupráci se studijním oddělením vydávání a odebírání 

identifikačních karet, přípravu objednávek, smluv a recenzních posudků pro vydávání skript na VŠE, 

zajišťování provozu oddělení (ediční plán, výrobní plán, nákup materiálu, vedení účetnictví), 

udržování informačního systému fakulty, včetně označení učeben a kanceláří. 

Technicko-provozní oddělení 
Toto oddělení slouží jako podpůrně-servisní útvar, který zabezpečuje kvalitní fungování základních 

technicko-provozních funkcí. Mezi jeho hlavní aktivity patří zajištění provozu budovy, její údržby 

(a to jak vlastními pracovníky tak dodavatelsky), vytápění a úklidu, evidence majetku či vedení 

skladu. Vzhledem k odloučenosti fakulty toto oddělení zabezpečuje rovněž vlastní autodopravu, 

kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, zajištění revizí atp. 

Knihovna 
Jádrem každé vysoké školy resp. jejích fakult jsou knihovny. Vedení fakulty si tuto skutečnost jasně 

uvědomuje a snaží se  fakultní knihovnu intenzivněji podporovat. Knihovní fond je budován v souladu 

s profilem fakulty tak, aby byl uživatelům knihovny zajištěn přístup k co největšímu rozsahu titulů. 

Bohužel tato zásada je korigována konkrétními finančními prostředky, určenými v příslušném roce na 

nákup fondu.  

Knihovna Fakulty managementu VŠE  poskytuje knihovnické a informační služby pedagogům 

a studentům všech forem studia. Knihovní fond tvořilo 14 745 knihovních jednotek. Roční přírůstek 

byl 1399 knihovních jednotek (kj.). Služeb knihovny využívalo 822 zapsaných uživatelů, kteří si 

vypůjčili 9 829 kj. Fond studovny v počtu cca 2 500 sv. byl uživateli využit při 18 670 návštěvách. 

Knihovna rovněž zpracovává interní bibliografický materiál „Nové knihy“ a „Seznam bakalářských 

a diplomových prací obhájených v r. 1999“. Oba bibliografické materiály budou vystaveny na www 

stránkách fakulty. Meziknihovní výpůjční službu využilo 66 uživatelů. Z fondu naší knihovny byly 

v MVS poskytnuty 4 tituly jiným knihovnám v ČR. Z dalších služeb poskytovaných knihovnou 

fakulty lze zmínit rešerše a bibliografie (15 uživatelů) a vzdělávací a výchovné akce 

pro uživatele (3 akce). K celostátnímu „ Týdnu knihoven „ knihovna FM přispěla literárně historickou 

procházkou městem J.Hradec a zajištěním prodeje levných knih.  
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Celkem je v knihovně fakulty k dispozici 65 míst ve studovnách. Počet knihovních jednotek ve 

volném výběru ve studovně dosahuje cca 2 500, celková návštěvnost 23 482 osob za rok 1999 (z toho 

půjčovny 4 812 a studovny 18 670 osob). V říjnu byl uveden do zkušebního provozu evidenční 

program, který využívá identifikační karty studentů a zaměstnanců fakulty při vstupu do knihovny 

(program zpracoval Ing. V. Přibyl). Celkové prostředky vynaložené na nákup literatury knihovnou 

dosáhly v uplynulém roce 168 978 Kč, po započtení akvizic financovaných z katedrálních 

a grantových zdrojů 242 696 Kč. 

V knihovně jsou vytvářeny dvě databáze. Nosným problémem práce knihovny mimo vlastní činnost  

v r. 1999 byla rekatalogizace a přeevidování 13 120 kj. do nového knihovnického systému TINLIB-

Series. Knihovna rovněž provádí aktuální excerpci článků do vlastní databáze. Celkem obsahuje 6 643 

citací. V databázi lze vyhledávat podle autora, názvu, předmětového hesla. Díky spolupráci s Centem 

informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze se knihovně podařilo zabezpečit bezplatný přístup 

pro všechny členy akademické obce k převážně plnotextovým databázím PROQUEST 5000 

(cca 8 000 periodik) a EBSCO (více jak 5000 periodik). 
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Příloha 1: Rozbor hospodaření za rok 1999 
Rozbor hospodaření je podrobně uveden v samostatné příloze. 

Příloha 2:   Rozbor počtu a struktury pracovníků 
 Stavy pracovníků za měsíce   1 / 1999  az  12 / 1999 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 kategorie               stav    stav prepočt.  pruměrný   pruměrný   zkrác. 

 pracovníka              osob     žen     stav      stav  přep.stav  pr.doba 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem přehled za organizaci 
  

 profesor                2.00    0.00     1.85      2.67       2.52     1.00 

 docent                  6.00    2.00     5.80      6.00       5.78     1.00 

 odborný asistent       26.00   15.00    24.25     24.36      22.46     4.00 

 asistent                3.00    2.00     2.80      3.00       3.03     1.00 

 lektor                  2.00    1.00     1.75      1.82       1.74     1.00 

 ........................................................................... 

 celkem učitelé         39.00   20.00    36.45     37.85      35.53     8.00 
  

 vědecký pracovník       1.00    1.00     1.00      0.33       0.33     0.00 

 tech.-hosp. pracov.    18.00   11.00    17.60     19.25      18.85     2.00 

 prac. děln. povolání    3.00    3.00     3.00      5.33       5.33     0.00 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 celkem činnost 1000    61.00   35.00    58.05     62.77      60.05    10.00 
  

 vědecký pracovník       5.00    1.00     2.70      2.37       0.96     4.00 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 celkem činnost 3000     5.00    1.00     2.70      2.37       0.96     4.00 
  

 odborný asistent        0.00    0.00     0.35      0.00       0.26     0.00 

 ........................................................................... 

 celkem učitelé          0.00    0.00     0.35      0.00       0.26     0.00 
  

 vědecký pracovník       8.00    1.00     2.95      8.00       3.04     8.00 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 celkem činnost 3010     8.00    1.00     3.30      8.00       3.30     8.00 
  

 vědecký pracovník       1.00    1.00     0.30      0.33       0.10     1.00 

 tech.-hosp. pracov.     1.00    1.00     0.10      0.58       0.08     1.00 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 celkem činnost 9000     2.00    2.00     0.40      0.92       0.18     2.00 
  

 prac. děln. povolání    1.00    0.00     1.00      0.33       0.33     0.00 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 celkem činnost 9020     1.00    0.00     1.00      0.33       0.33     0.00 
  

 =========================================================================== 

 celkem organizace      77.00   39.00    65.45     74.39      64.83    24.00 
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Příloha 3: Složení Vědecké rady FM VŠE platné od 16. 3. 1999 
Prof. Ing. Václav Bakule, DrSc. 

Hospodářská fakulta TU, Liberec 
Doc. RNDr. Milan Mareš, DrSc. 

ÚTIA AV ČR, Praha 

Prof. JUDr. Ing. Antonín Cyrner, CSc. 

Fakulta managementu VŠE, J. Hradec 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. 

DF ČVUT Praha 

Prof. RNDr. Jan Černý, DrSc. 

Fakulta managementu VŠE, J. Hradec 

Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. 

EF TU VŠB Ostrava 

Doc. RNDr. Pavel David, CSc.  

Pedagogická fakulta JU. Č. Budějovice 

Doc. Ing. Juraj Nemec, CSc. 

Univerzita M. Bela, B. Bystrica, 

Slovenská republika  
MUDr. Vladimír Dryml  

Horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., Vrchlabí 

Doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 

VŠDS Žilina, 

Slovenská republika  
Doc. Ing. Rostislav Duben, CSc. 

Fakulta managementu VŠE, J. Hradec 

Doc. Ing. Pavel Pudil, CSc. 

Fakulta managementu VŠE, J. Hradec 

Doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. 

Fakulta managementu VŠE, J. Hradec 

Doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 

Fakulta ekonomicko-správní, 

Univerzita Pardubice 
Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.  

Fakulta financí a účetnictví VŠE, Praha 

Doc Ing. Ivo Straka, CSc. 

Fakulta národohospodářská VŠE, Praha 

Prof. Dr. Rudolf Hanka  

Wolfson College, University of Cambridge, 

Velká Británie 

Prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. 

Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

Ing. Jiří Jelínek, CSc. 

Fakulta managementu VŠE, J. Hradec 

prim. MUDr. Rudolf Střítecký 

Okresní nemocnice J. Hradec 

Doc. Radim Jiroušek, DrSc. 

Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Praha 

Ing. Jan Špika 

Jihočeská energetika, a.s., Č. Budějovice 

Prof. Ing. František Kovář, CSc. 

Motorpal, a.s. 

JUDr. Oldřich Vacek 

KOVO, a.s., Praha 

Ing. Miloslav Mácha 

ZVVZ, a.s. 

Doc. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha 

 Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. 
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