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1. ÚVOD
Výroční zpráva o činnosti Fakulty managementu VŠE v Praze předkládá výčet základních
aktivit a nejdůleţitějších událostí iniciovaných fakultou, resp. jejími pracovišti, v uplynulém
roce. Vedle úvodního chronologického přehledu aktivit celoškolského charakteru dává prostor
jednotlivým pracovištím a úsekům fakulty k rekapitulaci všeho dosaţeného v předchozím
roce a zároveň k nevyhnutelnému bilancování. Kapitoly výroční zprávy dávají moţnost
s potřebným časovým odstupem hodnotit dosaţené výsledky v roce 2007 a jsou tak důleţitým
ukazatelem pro budoucí směry vývoje fakulty. Současně však vybízejí k přehodnocení závěrů,
které se ukázaly být ne zcela dobré, či správné. Veškeré zkušenosti nabyté v roce předchozím,
lze totiţ zúročit při přípravě koncepcí pro roky následující.
Významné události celofakultního charakteru v roce 2007
Na základě předloţené ţádosti rozhodla Akreditační komise ČR o prodlouţení platnosti
akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a management v oboru
„Management“ do 15. října 2011 pro obě formy studia, prezenční i kombinovanou. Zároveň
s tím byla udělena akreditace doktorského studijního programu Economics and Management
se studijním oborem Management s výukou v anglickém jazyce. Oba studijní programy byly
předloţeny Fakultou managementu VŠE Praha se sídlem v Jindřichově Hradci a Ústavem
teorie informace a automatizace AV ČR (ÚTIA) jako společné, a to z důvodu dlouhodobého
propojení obou pracovišť se snahou podpořit trend úzké spolupráce vysokých škol
s pracovišti Akademie věd ČR.
V roce 2007 byl získán velmi cenný kontakt na univerzitu v Lausanne ve Švýcarsku. Na
základě pozvání byla uskutečněna návštěva v IMD Lausanne. Toto pracoviště se pravidelně
objevuje mezi první desítkou nejprestiţnějších manaţerských škol ve světě a v Evropě. S
Prof. Kubesem, strategickým ředitelem MBA programů“, byly projednány některé představy
a návrhy spolupráce. Velmi úspěšné jednání vyústilo ve zcela reálnou moţnost připravit
s IMD společný program pro ředitele a manaţery významných firem a subjektů v českém
prostředí. V jednání a konkretizaci spolupráce se bude pokračovat v letošním roce.
Zahájení přestavby a následné dostavby fakulty, na jejíţ realizaci byl jiţ v roce 2006 na
MŠMT zaregistrován a poté i schválen investiční záměr, byla bohuţel pro nepřidělení dotace
posunuta do roku 2008. Věřím, ţe díky příslibu částečné finanční podpory z fondů VŠE se
v brzké době dočkáme alespoň prvních kroků k tolik potřebnému rozšíření výukových prostor
spolu s celkovou modernizací a nástavbou fakulty.
V Jindřichově Hradci, dne 28.3.2008
Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
děkan fakulty
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2. VEDENÍ FAKULTY A KATEDER
Děkan

prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

Proděkan pro vědu a výzkum

prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Proděkan pro studium

Ing. Vladimír Přibyl

Proděkan pro zahraniční styky

doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc.

Proděkan pro rozvoj

Ing. Jiří Jelínek, CSc.

Tajemník fakulty

Ing. Mgr. Miroslav Malec

Předsedkyně Akademického senátu

PhDr. Miloslava Hiršová

Katedry fakulty a jejich vedoucí
Katedra managementu podnikatelské sféry

prof. Ing. František Kovář, CSc.

Katedra managementu veřejného sektoru

Mgr. Eliška Novotná

Katedra managementu informací

prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Katedra společenských věd

doc. Dr. JUDr. Jan Hejda

Institut managementu zdravotnických sluţeb

MUDr. Rudolf Střítecký
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3. SLOŢENÍ ORGÁNŮ FAKULTY
3.1. Akademický senát fakulty
V roce 2007 (druhém roce svého funkčního období) se akademický senát

FM VŠE

pravidelně scházel k plnění úkolů, jeţ vyplývají ze zákona a věnoval se běţné agendě
související s chodem fakulty. V letním semestru se uskutečnila dvě zasedání AS, v zimním
semestru se AS sešel celkem 4x. Vyšší frekvenci zasedání senátu v zimním semestru si
vyţádala klíčová událost roku - volby děkana fakulty. Některé akutní záleţitosti, které
nespadají do problematiky vymezené zákonem, projednával AS FM i prostřednictvím
elektronické pošty s následným schválením při příštím zasedání akademického senátu.
Na počátku roku projednal AS FM, za přítomnosti tajemníka fakulty Ing. Mgr.
Miroslava Malce, Zprávu o hospodaření za rok 2006 a Návrh hospodaření na rok 2007 a po
ţivé diskusi oba dokumenty jednomyslně schválil. Členové senátu zároveň vyjádřili Ing.
Malcovi poděkování za odpovědnou a kvalitní práci a důvěru pro další období. AS FM rovněţ
projednal Výroční zprávu za rok 2006, dospěl k závěru, ţe věrně odráţí situaci a nejdůleţitější
události na fakultě, a proto ji jednomyslně schválil.
V oblasti studijní agendy AS FM schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický
rok 2008/09 a na základě nabídky Srovnávacích přijímacích zkoušek firmy SCIO otevřel
diskusi o jejich moţných změnách. AS FM se dále zabýval, za přítomnosti Ing. Vladimíra
Přibyla, proděkana pro studijní záleţitosti, např. moţnostmi zlepšení situace ve výuce
předmětů v cizím jazyce, problematikou plagiátorství či problémy s harmonogramy registrací
a zápisů.
Prostřednictvím senátora Zdeňka Růţičky, který zastupuje studenty FM i v AS VŠE
v Praze, byli členové AS FM průběţně informováni o dění v celoškolském akademickém
senátu a mohli tak včas reagovat na některé podněty. Vzrostla i aktivita studentských
senátorů, z jejichţ iniciativy byla za přítomnosti odpovědných pracovníků projednána celá
řada různých problémů bezprostředně souvisejících s ţivotem studentů na fakultě.
Vzhledem k tomu, ţe v lednu 2008 skončilo jiţ druhé funkční období děkana FM VŠE,
prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc., proběhl podzim roku 2007 ve znamení voleb nového děkana.
Na funkci děkana fakulty navrhli členové akademické obce celkem 15 kandidátů,
z nichţ kandidaturu přijali pouze dva: prof. Radim Jiroušek, DrSc. a doc. Ing. Zdeněk
Ţemlička, CSc. Oba kandidáti byli představeni akademické obci na setkání, které se
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uskutečnilo 21. 11. 07 a kde oba kandidáti dostali moţnost seznámit akademickou obec a
členy AS FM se svými představami a názory na další rozvoj fakulty.
Na svém zasedání dne 27. 11. 2007 pak AS FM přistoupil k volbě děkana. Všech devět
senátorů se v tajném hlasování vyjádřilo pro to, aby AS FM navrhl rektorovi VŠE v Praze
jmenovat děkanem FM VŠE pro další funkční období prof. Radima Jirouška, DrSc.
Na prosincové schůzi AS FM

byli hosty odstupující i nově zvolený děkan FM.

V přátelské atmosféře bylo zhodnoceno uplynulé funkční období odstupujícího děkana a oba
přítomní přestavitelé fakulty pak členy AS FM seznámili

s významnými projekty a

aktivitami, jeţ jsou v současné době na FM VŠE realizovány nebo se nacházejí ve stádiu
přípravy.
Závěrem lze konstatovat, ţe spolupráce vedení fakulty s akademickým senátem byla na
výborné úrovni a jsou všechny předpoklady k tomu, aby tento trend pokračoval i s novým
děkanem, ţe fakulta nadále účelně hospodaří se svými prostředky a celkově stabilní situace
na fakultě vytváří kvalitní předpoklady k dalšímu dynamickému rozvoji.

PhDr. Miloslava Hiršová, PhD.
předsedkyně AS FM VŠE
.
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3.2. Vědecká rada FM VŠE
(seznam členů v roce 2006)
Č.

Jméno

Titul

1.

Černý Jan

prof. RNDr. DrSc. Fakulta managementu VŠE

2.

Dryml Vladimír

MUDr.

Nemocnice Vrchlabí

3.

Dvořák Pavel

doc. Ing. CSc.

Fakulta managementu VŠE

4.

Hanka Rudolf

prof. Ph.D.

University of Cambridge

5.

Hontyová Kajetana

prof. Ing. Ph.D.

Ekonomická univerzita Bratislava

6.

Jiroušek Radim

prof. DrSc.

Fakulta managementu VŠE

7.

Konopa Vojtěch

prof. Ing. CSc.

Technická univerzita Liberec

8.

Kovář František

prof. Ing. CSc.

Fakulta managementu VŠE

9.

Kučera Vladimír

prof. Ing. DrSc.

FEL ČVUT

10.

Malý Ivan

doc. JUDr. CSc.

Ekonomicko-správní

fakulta

MU

Brno
Fakulta financí a účetnictví VŠE

11.

Mandel Martin

prof. Ing. CSc.

12.

Mareš Milan

prof. RNDr. DrSc. ÚTIA AV ČR

13.

Matoušek Karel

Ing.

Městský úřad J. Hradec

14.

Palúch Stanislav

doc. RNDr. CSc.

Fakulta riadenia a informatiky (VŠDS
Ţilina)

15.

Papáček Miroslav

prof. RNDr. CSc.

Pedagogická fakulta JU

16.

Pudil Pavel

prof. Ing. DrSc.

Fakulta managementu VŠE

17.

Přibyl Vladimír

Ing.

Fakulta managementu VŠE

18.

Schwarzenberg Bedřich Dr.

Mirabaud & Cie, Švýcarsko

19.

Srb Karel

Mgr.

Waldviertler Sparkasse J. Hradec

20.

Stráský Jan

PhDr.

Krajský úřad - Jihočeský kraj

21.

Střítecký Rudolf

MUDr.

Fakulta managementu VŠE

22.

Štys Dalibor

RNDr. CSc.

Technologické centrum Nové Hrady

23.

Vacek Oldřich

JUDr.

KOVO, a.s.

24.

Vavřín Petr

prof. Ing. DrSc.

FEI VUT Brno

25.

Vlček Radim

prof. Ing. CSc.

Fakulta podnikohospodářská VŠE

26.

Zadraţilová Dana

prof. Ing. CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE
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4. CHRONOLOGICKÝ
FAKULTY

POPIS

ZÁKLADNÍCH

AKTIVIT

4.1. Akce pořádané Fakultou managementu VŠE v r. 2007
4.1.1.
V následujícím přehledu jsou vybrány nejvýznamnější či nejzajímavější události.
Leden:
 12. – Den otevřených dveří (FM)
Únor:
 21. – Promítání filmu s názvem „Australské sucho“ jehoţ spoluautor je dr. J. Pokorný,
který je naším externím pracovníkem (CCV)
 26. – Interní konference studentů doktorského studia (OVV FM)
Březen:
 17. – 13. reprezentační ples fakulty (CCV)
 28. – Projekt MATEO (FM)
Duben:
 4. - Pod záštitou Ing. Jitky Nesnídalové se uskutečnila multimediální přednáška
věnovaná problematice reklamy a marketingu. Přednášejícím byl absolvent Fakulty
managementu, bývalý šéfredaktor časopisu Fakultní ucho a v současnosti kreativní
ředitel agentury Young & Rubicam, Miroslav Pomikal (KMPH)
 4. – Turnaj ve stolním tenisu pro zaměstnance a členy USK (Ing. Lukšů)
 11. – Plavecká štafeta (Ing. Král)
 12. – Prezentace nových webových stránek FM (Ing. Jelínek)
 13. – Konference studentů MI (KMIH)
 18. – 12. ročník Jindřichohradecké hodinovky (Ing. Král)
Květen:
 3. - Rektorský a sportovní den VŠE, který proběhl v souvislosti se studentskými
oslavami Praţský majáles 2007, nad nimiţ převzal záštitu společně s primátorem
MUDr. Bémem a s rektory vysokých škol i rektor VŠE.
 30. – Vědecká rada FM
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Červen:
 5. a 6. – Přijímací zkoušky na bakalářský stupeň studia
 21. – Přijímací zkoušky do doktorské formy studia
 27. a 28. – Promoce bakalářského a magisterského studia
 30. - Ukončení projektu „Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení technickém
v Brně“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Červenec:
 2. – Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium
 16. – 22. 7. 2007 proběhla pod názvem „Hledání kvality ţivota“ první Letní škola
Univerzity třetího věku. Program byl věnován úvodu do grafologie a arteterapie,
environmentalistice; ţivotnímu stylu a zdraví, mykologii, ekologii krajiny a
revitalizaci pramenné oblasti Senotín, historii 20. století a literatuře aj. (CCV)
Srpen:

Září:
 18. – Imatrikulace nových studentů
 20. – 21. – 5. ročník jindřichohradeckého zdravotnického fóra – garantem IMZH
Říjen:
 3. – 31. Proběhl další ročník kampaně "30 dní pro neziskový sektor". Od 3. do 31.
října se kaţdou středu odpoledne uskutečňovala v aule FM setkání s odborníky z
neziskových organizací, kteří měli osobní zkušenosti s podporou vzdělávání zejména v
rozvojových zemích. Součástí byla doprovodná výstava.
 23. – Parkový orientační běh (Ing. Král)
 24. - Setkání se zástupci Českého výboru pro UNICEF, kteří pohovořili o úspěších a
problémech vzdělávacích projektů v rozvojových zemích (KVEH – Ing. Musil).
Listopad:
 2. – Promoce
 7. - Veřejná beseda uspořádaná při příleţitosti oslav Pět let s Programem Pět P v
Jindřichově Hradci. Součástí besedy bylo otevření výstavy fotografií a prací z pětileté
činnosti Programu Pět P v Jindřichově Hradci, křest vzpomínkové publikace Pět let s
Pět P v Jindřichově Hradci a předpremiéra filmu z letního tábora Nad Bobřím
jezírkem Lutová 2007 (KVEH – Mgr. Sedláková).
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 21. - Setkání kandidátů na funkci děkana FM VŠE v J. Hradci se členy akademické
obce.
 27. – AS FM volil děkana FM VŠE na příští volební období. Zvolen byl prof. Radim
Jiroušek, DrSc. – plným počtem hlasů (9)
Prosinec:
 3. - Zahájení prodeje panenek UNICEF a představení loutkového divadla.
 5. - Přednáška tiskového mluvčího jaderné elektrárny Temelín - Ing. Marka Svitáka
(absolvent Fakulty managementu v Jindřichově Hradci). Tématem přednášky byla
problematika práce tiskového mluvčího a tiskového oddělení.
 10. – Proběhlo volné pokračování série přednášek věnovaných problematice reklamy a
marketingu. Kreativní ředitel firmy Young and Rubicam, absolvent FM Miroslav
Pomikal, hovořil na téma "reklamní agentura" a "jak se píše kreativní brief".
 31. - Ukončení projektu „Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků“
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
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5. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST

V roce 2007 byla na Fakultě managementu realizována výuka v následujících studijních
programech s kreditním systémem studia:
Tříletý bakalářský studijní program v oboru „Management“ v prezenční i
kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli studenti ve všech
ročnících studia.
Pětiletý magisterský studijní programu v oboru „Management“ v prezenční i
kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli jiţ pouze studenti
5. ročníku, kteří překročili standardní délku studia.
Dvouletý magisterský navazující studijní program v oboru „Management“ v prezenční
i kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli studenti v obou
ročnících studia.
Doktorský studijní program v oboru „Management“, který realizuje fakulta ve
spolupráci s ÚTIA AV ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole
“Doktorské studium“ v části „Věda a výzkum“.
V navazujícím magisterském studijním programu byly otevřeny čtyři vedlejší specializace
v prezenční i kombinované formě studia:
Management podnikatelské sféry,
Management veřejného sektoru,
Management informací,
Management zdravotnických sluţeb
V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách nabízela FM VŠE veřejnosti i v roce
2007 placené dvousemestrální programy v rámci akreditovaného oboru „Management“
v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. (Viz kapitola „Centrum
celoţivotního vzdělávání“).
V r. 2007 došlo po poklesu v roce 2006 opět k mírnému nárůstu počtu uchazečů o studium
na fakultě v porovnání s rokem 2006. Avšak nikoli na úroveň roku 2005. Ke studiu nastoupil
předpokládaný počet studentů. Z kapacitních důvodů nebylo přijato ke studiu celkem 210
uchazečů.
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Celkový počet studentů fakulty v r. 2007 poklesl oproti počtu v předchozím roce o 16 (viz
tabulky). Počet studentů lze tedy povaţovat za stabilizovaný. Strategie rozvoje fakulty
předpokládá postupný nárůst počtu studentů na cca 1500. Předpokládá však také dostavbu
fakulty, která byla zatím odloţena. Počet studentů cca 1300 odpovídá současným kapacitním
moţnostem fakulty. Počet zahraniční studentů se zásadním způsobem nezměnil.
V r. 2007 absolvovalo na FM VŠE 123 studentů bakalářský studijní program, z nich 87
v prezenční formě studia a 36 v kombinované formě studia. 11 studentů absolvovalo pětiletý
magisterský studijní program, a to 2 v prezenční a 9 v kombinované formě studia. Navazující
magisterský studijní program absolvovalo celkem 192 studentů, z toho 126 v prezenční a 66
v kombinované formě studia.
V souladu se strategií VŠE byl v roce 2007 na Fakultě managementu jiţ v podstatě
dokončen přechod na studijní plán E zaloţený na ECTS ve všech studijních programech ve
všech formách studia. Přechod byl zahájen od ak. roku 2005/2006 a v zimním semestru ak.
roku 2007/2008 jiţ ve studijním plánu E studovali všichni studenti fakulty studující v řádné
době studia.
Konkrétně se jednalo o 1155 studentů 1.,2. a 3. ročníku bakalářského a 1. a 2. ročníku
navazujícího magisterského studijního programu v oboru MANAGEMENT (jednalo se tedy
celkem o cca 89 % všech studentů fakulty) v následujícím rozloţení:
Bakalářský studijní program
o Prezenční forma

479

o Kombinovaná forma

234

Navazující magisterský studijní program
o Prezenční forma

179

o Kombinovaná forma

263

Fakulta nerealizovala a ani nebude realizovat přechod studentů starších studijních plánu do
plánu E. Z tohoto důvodu lze úplný přechod fakulty na studijní plán E očekávat
v bakalářském studijním programu nejdříve v ak. roce 2008/2009. Lze však předpokládat, ţe i
po této době budou na FM ještě studovat studenti starších studijních plánů z důvodu
nedodrţení standardní doby studia a zejména v důsledku přerušení studia.
Velká pozornost byla opět věnována vnitřnímu evaluačnímu procesu, který se opírá
především o zpětnou vazbu studentů. Fakulta předpokládá do budoucna významné zvýšení
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aktivity v oblasti styku s absolventy a připravuje pro to také potřebnou technologickou
podporu.
Studijní neúspěšnost byla ve srovnání s ostatními fakultami VŠE mírně vyšší. Tuto
neúspěšnost způsobuje poměrně velká část studentů 1. ročníku kombinovaného studia, kteří se
z různých důvodů sami rozhodnou ve studiu nepokračovat.
Studijní programy na FM VŠE
Prezenční forma
Bakalářský studijní program
Kreditní

Kombinovaná forma
Bakalářský studijní program

Magisterský
navazující Magisterský navazující studijní
studijní program
program
Magisterský pětiletý program Magisterský pětiletý program
Doktorský studijní program1

Doktorský studijní program1

Zájem o studium na FM VŠE v ak. roce 2007/08
Magisterský
program *
Kombinované Prezenční
437
52
268
31
201
26
123
26
112
16

navazující

Bakalářský program
Prezenční
924
Přijatých přihlášek
690
Účastníků přijímaček
519
Úspěšných uchazečů
386
Přijatých uchazečů
189
Zapsaných studentů
* pouze uchazeči z jiných fakult či škol

Kombinované
230
139
102
102
97

Počet studentů bakalářského a magisterského studia k 31. 10. 2007
Bakalářský
Magisterský navazující
Magisterský pětiletý

Prezenční
528
240
4

Kombinované
296
239
11

Celkem
824
479
15

Celkem

772

546

1318

Počet studentů bakalářského a magisterského studia k 31. 10. 2007
Bakalářský

1

Prezenční

Kombinované

Celkem

538

303

841

Viz kapitola Věda a výzkum – Doktorské studium

11

Magisterský navazující

184

275

459

Magisterský pětiletý

2

2

4

Celkem

724

580

1304

Počet zahraničních studentů na FM VŠE k 31. 10. 2007
Prezenční studium
Kombinované studium
Magisterský Magisterský
Magisterský Magisterský
Bakalářský
Bakalářský
navazující
pětiletý
navazující
pětiletý
24

7

1

19

4

0

Kombinované
36
66
9

Celkem
123
192
11

Počet absolventů v roce 2007
Bakalářský
Magisterský navazující
Magisterský pětiletý

Prezenční
87
126
2

Studijní neúspěšnost v roce 2006/07

Bakalářský
Magisterský
navazující
Magisterský
pětiletý

Počet
studentů,
kterým
bylo
ukončeno studium2
133

Celkový
počet
Procentuální
studentů
ve
vyjádření
stud.programu
824
16,14 %

41

479

8,55 %

1

15

6,66 %

6. VĚDA A VÝZKUM, VNĚJŠÍ VZTAHY A ZAHRANIČNÍ
STYKY

2

Započítání jsou studenti, kterým bylo ukončeno studium do 31.8.2007, tedy v ak. roce 2006/2007. Z tohoto
důvodu celkový počet studentů v daném studijním programu vychází ze stavu k 31.10.2006.
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6.1.

Zaměření výzkumu a vývoje FM VŠE

Vědecko-výzkumná činnost fakulty se rozvíjí zejména v oblasti základního a jen
výjimečně aplikovaného výzkumu. Někteří pracovníci kateder se přesto vedle zapojení se do
řešení dílčích vědeckých úkolů snaţí o propojení nejnovějších vědeckých poznatků s praxí.
Řada pedagogů je zapojena do spolupráce s regionálními institucemi. I kdyţ výsledky této
spolupráce zpravidla nepřinášejí fakultě úspěchy přesahující hranice regionu, cenné je
posílení povědomí o fakultě jako o významném vědecko-pedagogickém pracovišti
Jihočeského kraje.
Vědecká činnost na fakultě je administrativně podporována oddělením vědy a výzkumu,
které pomáhá pracovníkům při podávání grantových návrhů, zprostředkovává informace o
vědeckých soutěţích interních i externích a pátým rokem zabezpečuje agendu doktorského
studia.
V oblasti výzkumu a vývoje se pracovníci Fakulty managementu zaměřují především na
budování a stálé rozšiřování souboru modelů a metod, které modernímu manaţerovi zajistí
moţnost včas a správně se rozhodovat. Správné rozhodování je však podmíněno nejenom
vhodnou volbou rozhodovacího postupu, ale především získáním relevantních údajů a znalostí
popisujících stav, za kterého je rozhodnutí přijímáno. Proto jsou cíle vědecko-výzkumné
činnosti na Fakultě managementu zaměřeny na rozvoj a aplikaci široké škály disciplín, které
manaţerskou činnost a zejména pak manaţerské rozhodování podporují.
Základními organizačními jednotkami, v rámci nichţ jsou vědecko-výzkumné aktivity
Fakulty managementu v J. Hradci realizovány, jsou čtyři katedry, Institut zdravotnického
managementu a laboratoř SALOME (Společná laboratoř managementu), která je společným
výzkumným pracovištěm ÚTIA AV ČR a FM VŠE.
6.1.1.

Výzkumné záměry

Od té doby, co na začátku roku 2005 proběhla závěrečná oponentura výzkumného záměru
Multidisciplinární podpora managementu - CEZ: J 18/98:311600001, řešeného v letech 19992004 (řešitel prof. Pudil), jiţ ţádný výzkumný záměr na Fakultě managementu řešen není.
6.1.2.

Doktorské studium

Fakulta managementu realizuje doktorské studium v oboru „Management“. K přijímacímu
řízení, které se konalo v červnu 2007, se přihlásilo a poté bylo i přijato devět uchazečů. K
31.12. 2007 bylo do studia v doktorském programu zapsáno 25 doktorandů (8 do prezenční a
17 do kombinované formy studia). Studium mělo přerušeno 5 studentů a jednomu studentovi
13

bylo studium ukončeno na vlastní ţádost z důvodů nesplnění studijních povinností. Na
zasedání Akreditační komise ČR dne 4. července 2007 bylo vydáno souhlasné stanovisko k
předloţené ţádosti o prodlouţení akreditace doktorského studijního programu v oboru
Management a zároveň rozšíření akreditace o ekvivalentní program v anglickém jazyce, oba
programy byly předloţeny jako společný návrh FM VŠE a ÚTIA AV ČR.
6.1.3.

Významné projekty výzkumu a vývoje

MŠMT - NPV II
Získávání a modelování (lékařských) znalostí
(ZIMOLEZ)
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale
udržitelného rozvoje malého a středního
podnikání
GAČR

2C06019
2006-2011

Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

2E06044
2006-2008

Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

Modelování a optimalizace rozhodovacích
Univerzita Pardubice- Linda
procesů v městské a regionální správě
B. doc., za FM prof. Černý J.
402/06/0084
KONTAKT, Česko - slovenská mezivládní vědecko-technická spolupráce
Optimalizace regionální
veřejné dopravy

a

městské

osobní

prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
(Doc.
RNDr.
Stanislav
Palúch, CSc.)
AKTION, Česko - rakouská mezivládní vědecko-technická spolupráce
Modely podmíněné nezávislosti

CZ-55
2006-2007

45p16
2006-2007

Prof. Radim Jiroušek DrSc,
(Prof. Dr. Gernot D. Kleiter)

30/06
2006-2007

Ing Vladislav Bína

32/06
2006-2007

Ing. Pavel Štrach Ph.D.

46/07
2007-2008

Mgr. Jaroslava
Ph.D.

IGA VŠE
Konstrukce
mnoha-dimenzionálních
kompozicionálních modelů (pokračování)
Vliv stahování produktů z trhu na vnímání
značky a tržní pozici firem
Propojení výuky s praxí - měření kvality
procesu komunitního plánování sociálních
služeb

Kvalitativní modely pro posuzování webových 41/07
aplikací
2007-2008
Efektivní metody detekce textových plagiátů
Product Recall – stahování produktů z trhu –
rejoinder

42/07
2007-2008
44/07
2007-2008

Sedláková,

Ing. Tomáš Kincl
Ing. Jiří Přibil
Ing. Pavel Štrach, Ph.D.

45/07

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v 2007-2008
souvislosti s ochranou životního prostředí

Ing. Martin Musil

Z výše uvedených projektů je počtem zapojených pracovníků i objemem finančních
prostředků nejvýznamnější projekt ZIMOLEZ, na kterém spolupracuje FM s firmou
STAPRO.
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6.1.4.

Publikační činnost za rok 2007

abstrakt příspěvku na konf. publikovaný ve sborníku
sestav. práce (monografie, sborník, číslo časopisu)
kvalifikační práce
recenze
jiný druh publikace (denní tisk)
odborná monografie
kniţní monografie – příspěvek
článek ve sborníku s mezinárodní účastí
příspěvek ve sborníku bez mezinárodní účasti
článek v odborném periodiku – recenzovaný
článek v odborném periodiku – nerecenzovaný
skripta
učebnice
výzkumná zpráva
Celkem za sestavu

3
2
3
1
6
0
4
42
14
30
8
2
2
4
121

3
2

3
69
4
20
1

124

Ocenění dosaţená vědeckými výsledky akademických pracovníků fakulty v roce 2007
Ocenění Best Case Study získal na konferenci International Business and Economy
Conference, San Francisco 4th-7th January 2007 (IBEC 2007) příspěvek „A Saab Story:
Killing Me Softly“ autorů Pavla Štracha (FM VŠE) a Andre M. Everetta (University of
Otago, New Zealand).

Ocenění prací studentů ve školním roce 2006/2007 v celoškolské soutěţi VŠE „ESOP
2007“ v těchto kategoriích:
v kategorii „seminární práce“ byli oceněni:
o Tuma Josef: Modelování produkce stavebních společností Metrostav a.s.
a Skanska a.s.; vedoucí práce RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
navrţena jako nejlepší fakultní práce + v uţším kole excelentních studentských
prací získala tato práce cenu sponzora VŠE – společnosti Ernst & Young
o Novák Michal: Preference ve spotřebě potravin bohatých na bílkoviny;
vedoucí práce RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
o Martínek Zdeněk: Počítačová kriminalita; vedoucí práce doc. Dr. JUDr. Jan
Hejda
o Vyhnálek Aleš, Pucandlová Miroslava: Phillipsova křivka v podmínkách české
ekonomiky na trhu práce; vedoucí práce RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
o Tuma Václav: Korupce; vedoucí práce doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
v kategorii „bakalářské práce“ byli oceněni:
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o Jiráková Eliška: Uţití internetu v konkrétním podniku; vedoucí práce Ing. Jiří
Jelínek, CSc.
navrţena jako nejlepší fakultní práce
o Baţilová Kateřina 6 Projekt na rozšíření respitní péče v Komunitním centru
Motýlek Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
o Mach Lukáš 6 Cyklostezky (cyklotrasy) a jejich moţnosti Ing. Pavel Pokorný
v kategorii „diplomové práce“ byli oceněni:
o Bc. Gelová Jana: Aplikace integrovaného modelu managementu a návrh
Balanced Scorecard v organizaci; vedoucí práce doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
navrţena jako nejlepší fakultní práce + v uţším kole excelentních studentských
prací získala tato práce cenu sponzora VŠE – společnosti Ernst & Young
o Bc. Čejková Marie: Komunikace s médii a publicita neziskové organizace;
vedoucí práce Ing. Martin Musil
o Bc. Nováková Kristýna: Porevoluční vývoj mezd ve zdravotnictví v České
republice; vedoucí práce RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
6.1.5.

Významné konference a semináře

Hlavní mezinárodní vědeckou akcí spolupořádanou pracovníky Společné laboratoře
SALOME (resp. pracovníci FM VŠE a ÚTIA AV ČR) byl ve dnech 23.5. – 25.5.2007
úspěšný vědecký workshop s mezinárodní účastí MCS 2007 7-th International Workshop
Multiple Classifier Systems v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR v Praze. Z více
jak 80 přihlášených příspěvků bylo 49 vybráno do vědeckého programu konference.
Konference se zúčastnilo 57 zahraničních vědců z 22 zemí.
Dále byly na Fakultě managementu organizovány tyto akce:
Seminář Management inovací - s přednáškou zde kromě akademických pracovníků
fakulty vystoupili zástupci RERA – ing. M. Krtička (Základní překáţky při realizaci
výsledků aplikovaného výzkumu v inovačních procesech) a Centra biologických
technologií Nové Hrady ing. V. Březina (Technologický transfer v Centru
biologických technologií Nové Hrady – praktické příklady, institucionální nastavení a
právní rámec v ČR a EU) . Seminář byl organizován zejména pro studenty
kombinované formy studia a zájemce z řad akademických pracovníků dne 11.5.2007
28. 2. 2007 se uskutečnil 2. ročník interní doktorské konference, na které se svým
příspěvkem v angličtině vystoupili studenti doktorského studia - ing. Bína V., ing.
Kincl T., ing. Přibil J., ing. Přibyl V., ing. Votava L., Mgr. Šimek J.
Interní konference MI 2007 na FM – jiţ tradičně konaná za účasti studentů, pedagogů
a absolventů specializačního bloku „managementu informací“. Vedle vědeckých i
nevědeckých prezentací je velkým přínosem navázání resp. udrţování aktivního
kontaktu mezi absolventy a studenty FM a posílení spolupráce.
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Konference VŠE v Praze ve spolupráci s Českou hlavou „Věda a budoucnost Evropy“.
Kulatý stůl Vysoké školy ekonomické „Výzkum na VŠ a spolupráce s praxí za účasti
předních zahraničních vědců (včetně nositele Nobelovy ceny prof. Sir H. Kroto) řídil
prof. Pudil.
Zdravotnické fórum, věnované tématům: Zdravotní systémy v ČR a ve světě; Aktuální
problémy managementu českého zdravotnictví proběhlo jiţ tradičně na Fakultě
managementu v J. Hradci. Jiţ pátý ročník tohoto workshopu s mezinárodní účastí se
konal ve dnech 20. a 21. září 2007.
Dvoudenní workshop v termínu 5.-6.12.2007, na kterém byly řešitelským kolektivem
za stranu řešitele (FM) i spoluřešitele (STAPRO) prezentovány průběţné výsledky
projektu ZIMOLEZ.
.

6.2

Vnější vztahy a zahraniční styky

V následujícím přehledu jsou chronologicky seřazeny nejdůleţitější aktivity za rok 2007,
jejichţ hlavním cílem bylo posílení činností v oblasti vnějších vztahů fakulty:
12. ledna proběhl den otevřených dveří za účasti asi 150 zájemců o studium.
V březnu se na Fakultě managementu konalo setkání mezinárodního týmu řešitelů
projektu E-Clue Mateo (Španělsko, Holandsko, ČR)
V březnu se na Fakultě managementu konala přednáška ředitele Úřadu
průmyslového vlastnictví Ing. Karla Čady na téma Ochrana duševního vlastnictví.
V dubnu se uskutečnila multimediální přednáška věnovaná problematice reklamy a
marketingu. Přednášejícím byl absolvent Fakulty managementu, bývalý šéfredaktor
časopisu Fakultní ucho a v současnosti kreativní ředitel agentury Young &
Rubicam, Miroslav Pomikal
V červnu byl ukončen projekt „Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení
technickém v Brně“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
V červenci proběhla pod názvem „Hledání kvality ţivota“ první celostátní Letní
škola Univerzity třetího věku. Program byl věnován úvodu do grafologie a
arteterapie, environmentalistice; ţivotnímu stylu a zdraví, mykologii, ekologii
krajiny a revitalizaci pramenné oblasti Senotín, historii 20. století a literatuře aj.
V září se konalo setkání se zástupci Českého výboru pro UNICEF, Člověk v tísni a
Mezinárodní organizace pro migraci, kteří hovořili o úspěších a problémech
vzdělávacích projektů v rozvojových zemích.
V listopadu se konalo setkání kandidátů na funkci děkana FM VŠE v J. Hradci se
členy akademické obce; následně AS FM volil děkana FM VŠE na příští volební
období. Zvolen byl prof. Radim Jiroušek, DrSc. – plným počtem hlasů (9).
V prosinci se konala přednáška tiskového mluvčího jaderné elektrárny Temelín Ing.
Marka Svitáka na téma problematiky práce tiskového mluvčího a tiskového
oddělení.
Proběhlo volné pokračování série přednášek věnovaných problematice reklamy a
marketingu. Kreativní ředitel firmy Young and Rubicam, absolvent FM Miroslav
Pomikal, hovořil na téma "reklamní agentura" a "jak se píše kreativní brief".
Úspěšně byl ukončen projekt „Rozvoj profesních kompetencí pedagogických
pracovníků“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
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V oblasti zahraničních styků jsou jiţ tradičně zmiňovány úspěchy našich studentů
v celoškolsky organizovaných výběrových řízeních na semestrální výměnné zahraniční
pobyty. Za FM VŠE se účastnilo výběrového řízení 7 studentů. Úspěšné byly čtyři studentky
a jeden student (Norwegian School of Management, Norsko; Corvinus University of
Budapest, Maďarsko; RSM Erasmus University, Holandsko; IECS Strasbourg – Université
Robert Schuman Strasbourg, Francie; The University of Queensland, Austrálie.)
V rámci CEMS byl ze tří přihlášených studentů úspěšný jeden, který nyní studuje na
Corvinus University of Budapest, Maďarsko.
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7. ROZVOJOVÉ A TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY
Tak jako v minulých letech, se v roce 2007 Fakulta managementu VŠE soustředila na
tvorbu zázemí pro další zvyšování kvality výuky a celkové efektivnosti chodu fakulty. Důraz
v roce 2007 byl kladen na další rozšíření počtu předmětů s podporou ve formě elearningových kurzů a zavádění nových přístupů a technologií do kaţdodenní praxe fakulty.
Z hlediska dlouhodobé perspektivy fakulty byla bezpochyby nejdůleţitější příprava na
realizaci dostavby budovy fakulty. Ta by měla být realizována od roku 2008 a měla by
podstatným způsobem zlepšit prostorovou dislokaci fakulty, zejména pak fakultní knihovny.
Vzniknou téţ nové prostory pro studenty doktorského stupně studia.
I při zkvalitňování výukového procesu a komunikace se studenty došlo v roce 2007
k výraznému pokroku. Stále byl a je pouţíván systém pro automatické ověřování znalostí
studentů Tester, avšak doposud vyuţívané komunikační a distribuční prostředí Palladium bylo
při tvorbě e-learningových studijních opor zcela nahrazeno systémem LMS Moodle. V rámci
přípravy obsahu se fakulta v roce 2007 zapojila do řešení celoškolského rozvojového projektu
MŠMT s názvem „Rozvoj a inovace studijních programů VŠE s důrazem na ECTS a rozšíření
nabídky kombinované a distanční formy na VŠE“.
V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno celkem 16 studijních pomůcek (viz tabulka).
Všechny pomůcky byly vloţeny do systému Moodle a u sedmi z nich bylo uţito rovněţ
multimediálních technologií. U devíti pomůcek byla vytvořena rovněţ jejich off-line podoba
(tištěný průvodce + CD). Z hlediska nároků na distanční opory byly všechny pomůcky
posouzeny odborníky z Národního centra distančního vzdělávání při CSVŠ, přičemţ ţádný
z posudků nebyl negativní. Protoţe se fakultě podařilo zapojit do podobného celoškolského
projektu VŠE i v roce 2008, je předpoklad, ţe počet vytvořených materiálů se opět zvýší.
Další práce se soustředily na inovaci pomůcek a forem výuky vybraných předmětů
s vyuţitím ICT a to s důrazem na interaktivní zapojení studentů do výuky. Jako zajímavé se
např. ukázalo uţití konceptuálních map ve výuce (pouţit nástroj CMapTools).
Rezervy stále zůstávají v zapojení videokonferenčních a obecně multimediálních
technologií do výukového procesu. Cílem je podporovat jejich vyuţití především pro
komunikaci menších skupin (např. „virtuálních týmů“). Stěţejní je však nalézt pro tuto formu
spolupráce odpovídající partnery.
Pomůcky vytvořené v rámci rozvojového projektu MŠMT:
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Předmět

Název

6MI220
6MI300
6MI401
6SH121
6SH131
6SV433
6MI402
6MI405
6MI511
6MV560
6MP103
6MP306
6MP305
6MI309
6MI310
6SV212

Techniky ekonomickeho modelovani na PC
Introduction to Modelling in Economy
Pokročilé metody manažerského rozhodování
Právo
Psychologie
Manažerská psychologie
Technologie informačních systémů
Manažerská informatika
Technologie WWW 2
Vybrané problémy regionální politiky
Marketing
Řízení lidských zdrojů
Cvičné příklady z financí podniku
Geografické informační technologie pro manažery
Informační systémy veřejné sféry
Filozofická a znalostní východiska inovací

Dalším projektem rozvojového charakteru, který fakulta managementu realizovala v roce
2007 za podpory prostředků MŠMT, byl projekt č. 232/2007 s názvem „Přenos nejlepších
znalostí mezi školami a praxí“. Jedná se o projekt, který společně předloţily fakulty FIS VŠE
v Praze a FM VŠE v J. Hradci. Projekt navazuje na rozvojový projekt řešený oběma
pracovišti v roce 2006. Je zaměřen zejména na zkvalitnění výuky managementu a informatiky
na VŠE formou úzké spolupráce s praxí. Pro modernizaci výuky obou oborů (managementu a
informatiky) budou příslušnými průzkumy opakovaně zjišťovány poţadavky praxe tak, aby
jejich závěry mohly pravidelně přispívat k provádění změn ve vyučovaných přednáškách,
případně celých kurzech, a stejně tak i směřování studentských praxí, bakalářských,
diplomových

a

disertačních

prací.

V této

oblasti

se

také

osvědčilo

pořádání

mimosemestrálních kurzů (FIS), vedených odborníky z tuzemské i zahraniční praxe nebo
jejich přímá garance kurzů běţné výuky (FM), která v některých případech vyústila i
v přímou spolupráci studentů s praxí. Cílem projektu je všechny tyto přístupy provázat a
vytěţit z nich maximální efekt pro rozvoj VŠE. V rámci projektu bylo provedeno
sociologické šetření všech absolventů FM od roku 1997. Závěrečnou zprávu přijalo vedení
FM s doporučeními týkajícími se inovace zpětné vazby absolventů a zřízení Klubu absolventů
na www stránkách fakulty.
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8. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY
8.1. Stav zaměstnanců v roce 2007
Kategorie pracovníka
Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Lektor
Celkem pedagogů

Stav osob
5
8
33
1
1
48

Stav ţen
0
3
16
0
1
20

Přepočtený stav
3,60
7,80
30,45
1,00
1,00
43,85

Zkrácená prac.doba
2
1
7
0
0
10

Vědecký pracovník

12

4

10,60

9

Tech. - hosp. pracovník 22
Prac. děln. povolání
5

12
3

21,40
5,00

1
0

Celkem fakulta

39

80,85

20

87

8.2. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků v roce 2007
Kategorie

do 30
F/P*

30 – 40
F/P*

40 – 50
F/P*

50 – 60
F/P*

nad 60
F/P*

Průměr.věk
F/P*

Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Lektor
Vědecký prac.

0/0
0/0
5/4,5
0/0
0/0
4/3,8

0/0
2/1,8
7/6,3
1/1,0
0/0
3/2,1

0/0
1/1,0
7/7,0
0/0
0/0
2/1,4

0/0
3/3,0
8/8,0
0/0
1/1,0
1/0,7

5/3,6
2/2,0
6/4,7
0/0
0/0
2/2,6

67,2/67,4
52,8/53,2
44,9/44,8
38,0/38,0
58,0/58,0
40,7/41,6

*F = stav ve fyzických osobách / P = přepočtený stav osob

8.3. Kvalifikační růst zaměstnanců FM VŠE v roce 2007
Úspěšně dokončené habilitační řízení

1 zaměstnanec

Úspěšné dokončení doktorského studia

1 zaměstnanec

Zahájení doktorského studia

3 zaměstnanci

Zpracovala Fučíková, 27. 3. 2008
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9. ZPRÁVA O ČINNOSTI KATEDER
9.1

Katedra managementu informací

Stručná informace o katedře
V současné době na katedře působí 3 profesoři, 2 docenti a 4 odborní asistenti s vědeckou
hodností Ph.D. (či s jiným ekvivalentem této hodnosti). Dalších 5 pracovníků katedry
(odborní asistenti či asistenti) se v rámci doktorského studia připravují k získání vědecké
hodnosti (vesměs by ji měli získat v roce 2008 či 2009). V roce 2007 byla na katedru přijata
RNDr. Ing. Hana Stříteská, který se zapojila do výuky předmětů Manaţerská ekonomika a
Případové studie z finanční analýzy manažerských rozhodovacích procesů (vzhledem ke
svému vzdělání můţe se samozřejmě téţ podílet na výuce matematických a statistických
předmětů) a současně se téţ zapojila do vědecké činnosti v rámci projektu ZIMOLEZ. Nadále
však katedra spoléhá na spolupráci s Mgr. Komárkem, který sám zajišťuje výuku statistických
předmětů pro kombinované studium.
Pedagogické aktivity
Katedra zajišťuje veškerou výuku informatických a matematických předmětů, včetně
matematické statistiky a operačního výzkumu. V poslední době se podařilo do jisté míry
stabilizovat personální zabezpečení výuky. Do výuky informatických předmětů nejsou
v současné době zapojeni ţádní externí učitelé, při výuce matematiky a statistiky katedra
spolupracuje jiţ jen se dvěma externisty: Mgr. Kubáková se podílí na výuce matematiky a
Mgr. Komárek zajišťuje výuku statistiky pro kombinované studium.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Vědecké aktivity na katedře managementu informací se v roce 2007 týkaly čtyř, částečně
vzájemně

propojených

oblastí.

Řešení

problémů

dopravní

obsluţnosti,

vytváření

matematických a statistických modelů pro ekonomické rozhodování, vyuţití inteligentních
metod v některých oblastech informatiky (data-mining a web-mining) a v oblasti
rozhodování. Při řešení této problematiky se pracovníci katedry podíleli na vzniku cca 41
publikací. Pracovníci katedry se téţ podíleli na řešení několika grantových projektů. Pět
z nich se účastní řešení projektu NPV II Získávání a modelování (lékařských) znalostí
(ZIMOLEZ). Zde uvádíme přehled všech projektů, na jejichţ řešení se pracovníci katedry
v roce 2007 podíleli:
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MŠMT - NPV II
Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ) 2C06019, Prof. Ing. Pavel Pudil,
DrSc.
GAČR
Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě 402/06/0084
Univerzita Pardubice- Linda B. doc., za FM prof. Černý J.
KONTAKT, Česko - slovenská mezivládní vědecko-technická spolupráce
Optimalizace regionální a městské osobní veřejné dopravy, CZ-55, prof. RNDr. Jan Černý,
DrSc. (Doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.)
AKTION, Česko - rakouská mezivládní vědecko-technická spolupráce
Modely podmíněné nezávislosti, 45p16, Prof. Radim Jiroušek DrSc, (Prof. Dr. Gernot D.
Kleiter)
IGA VŠE
Konstrukce mnoha-dimenzionálních kompozicionálních modelů (pokračování) 30/06, Ing
Vladislav Bína
Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací, 41/07, Ing. Tomáš Kincl
Efektivní metody detekce textových plagiátů, 42/07, Ing. Jiří Přibil

9.2

Katedra managementu podnikatelské sféry

Stručné informace o katedře, personální změny, kvalifikační změny
Katedra managementu podnikatelské sféry zajišťuje výuku manaţerských disciplín v
bakalářském a magisterském studiu v prezenční, kombinované a mimořádné formě.
Kvalifikační struktura katedry je: 1 profesor, 3 docenti s vědeckou hodností CSc. či Ph.D., 7
odborných asistentů s titulem CSc. či Ph.D., 1 asistent dokončující doktorské studium a nově
byla přijata do doktorského studia ing. Tereza Vinšová. Vedoucím katedry je prof. Ing.
František Kovář, CSc.
Pedagogické aktivity
Během roku 2007 zajišťovala katedra oblast oborových předmětů z managementu,
marketingu a ekonomiky podniku, vedlejší specializaci Management podnikatelské sféry.
Součástí výkonů katedry je i realizace státní závěrečné zkoušky z oboru Management
v bakalářském i magisterském studijním programu a vedlejší specializace management
podnikatelské sféry.
Vedoucí katedry je garantem oboru Management a specializace Management
podnikatelské sféry v denním i kombinovaném studiu. Vybraní pedagogové jsou školiteli a
vyučujícími v doktorském studijním programu fakulty. Většina pedagogů se aktivně podílela
na výuce pro mimořádné studium a aktivitách CCV.
Ing. Pavel Štrach, Ph.D. byl hostujicím profesorem na IONA College, Hagan School of
Business v New Yorku a na Lehigh University, the Iacocca Institute v Lehigh, Pennsylvania.
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Doc. Ing. Marie Hesková, CSc. se aktivně účastní výuky studijního programu Marketing na
Komenského Univerzitě v Bratislavě. Mnozí pedagogové katedry působí na ostatních
univerzitách v ČR v doktorských studijních programech nebo jsou členy oborových rad
doktorských studijních programů – JU České Budějovice, MU Brno.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Členové katedry publikovali v domácích i zahraničních (Nový Zéland, USA, Thajsko,
Portugalsko, Slovensko) odborných časopisech včetně konferencí. Katedra se podílela na
grantových projektech IGA Škoda Auto Vysoké školy, IGA VŠE, v projektu ESF JPD 3
Praha – „Ověření a zdokonalení modelu transferu. technologií v podmínkách ČR“. Mezi
nejvýznamnější projekty, na kterých se podílejí pracovníci katedry, jsou Manaţerský audit
jako nástroj podpory trvale udrţitelného rozvoje malého a středního podnikání, MŠMT - NPV
II, pod vedením Ing. Ireny Stejskalové, Ph.D. a projekt EU INTERREG E-clue 4 MATEO,
pod vedením Ing. Jiřího Dvořáka a Ing. Pavla Štracha, Ph.D. Vybraní členové katedry jsou
členy redakčních rad časopisů v domácích a zahraničních odborných periodikách.
Externí aktivity katedry
Katedra má zastoupení v AS FM VŠE (1 pracovník) a AS VŠE (dva pracovníci).
Několik členů katedry působí v poradních komisích programu rozvoje Jihočeského kraje a
aktivně pracují na regionálních rozvojových projektech v rámci konkrétních pracovních
skupin. V rámci projektu „Rozvoj vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků
technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem“ se podílejí na tvorbě dalšího
vzdělávaní pedagogických pracovníků. V neposlední řadě se mnozí pracovníci zapojují do
hodnocení projektů MŠMT, MPSV, MPO

a agentury CzechInvest v rámci hodnocení

projektů financovaných Evropskou unií.

9.3

Katedra managementu veřejného sektoru

Stručné informace o KMVH, personální a kvalifikační změny:
Katedra v rámci své koncepce uskutečnila několik dlouhodobých interních diskusí na témata
„veřejný sektor, správa a sluţby“, „diplomové semináře a šablona diplomové práce“, „zájem
studentů o specializace“, z nichţ první dvě pokračují a budou uzavřeny v roce 2008
1. katedra přijala záměr vytvoření katedrální ediční řady a diskutovala její grafický návrh
2. personální obsazení katedry se v roce 2007 nezměnilo, od září působí na katedře jeden
interní doktorand
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3. dva členové katedry působili jako ročníkoví učitelé a dva členové katedry působili
v Akademickém senátu FM
4. 1 člen katedry úspěšně dokončil doktorandské studium, 2 členové katedry v něm
pokračovali a 1 člen jej započal
5. členové katedry připravovali či inovovali celkem 7 předmětů pro studijní program
ECTS
6. všichni členové katedry vyučovali ve společném bakalářském studijním programu
Sociální pedagogika s Pedagogickou fakultou JU ČB Sociální pedagogika.
7. členové katedry zdárně dokončili výzkumné úkoly MŢP (ESF – Vytvoření a rozvoj
sítě environmentálních poradenských a informačních center v Jihočeském kraji) a
MŠMT č. 232 Přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí
8. členové katedry poskytovali konzultace a poradenství v oblasti veřejné správy,
neziskových organizací a komunitního plánování, včetně vypracovávání posudků.
Pedagogické aktivity:
Katedra zabezpečovala výuku celkem 20 předmětů ve všech studijních programech FM
v prezenční i kombinované formě studia a 14 předmětů ve studijním programu PF JU Sociální
pedagogika. Dále zajišťovala příslušné státní závěrečné zkoušky a vedení diplomových a
bakalářských prací.
Vědecko – výzkumné a publikační aktivity:
Členové katedry publikovali 12 článků a statí v periodikách a zúčastnili se 10 konferencí, kde
přednesli své příspěvky. V roce 2007 vznikly na katedře 4 učební pomůcky v tištěné verzi a 7
v elektronické podobě. Dále byli členové katedry řešiteli 3 vědeckých a spoluřešiteli 2
vědeckých a 3 rozvojových projektů podpořených granty.
Externí aktivity KMVH:
1. Katedra

pořádala

třetí

ročník

akce

„30

dní

pro

neziskový

sektor“

na

Jindřichohradecku, včetně 5 tématických setkání s významnými neziskovými
organizacemi;
2. podporovala a rozvíjela programu PětP, který je zaměřen na pomoc handicapovaným
dětem;
3. zajišťovala 3. ročník programu UNICEF „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“
v jihočeském kraji;
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4. dva členové katedry působili jako hodnotitelé projektů a grantových schémat MPSV,
MŠMT a Jihočeského kraje;
5. jedna členka působila jako lektorka MV;
6. dva členové působili jako členové koordinační skupiny, výboru a redakční rady
jihočeské krajské sítě environmentálního poradenství KRASEC.

9.4

Katedra společenských věd

Stručná informace o katedře
Katedra společenských věd je sloţena ze čtyř sekcí – sekce humanitních věd (oblast práva,
psychologie, sociologie, filozofie), sekce ekonomie, sekce jazyků a sekce tělesné kultury.
Vedoucím katedry společenských věd je Doc. Dr. JUDr. Jan Hejda, zástupcem vedoucího
katedry PhDr. Miloslava Hiršová, PhD. a tajemníkem Ing. Mgr. Pavel Král. Na katedře
v současné době působí stálí i externí spolupracovníci z podnikatelské i veřejné sféry.
V roce 2007 došlo k personální změně v sekci jazyků. Jako reakce na změnu poţadavků ve
výuce cizích jazyků nastoupil na plný úvazek rodilý mluvčí anglického jazyka B. A. Steven
Riley. Řady kmenových pracovníků naopak opustila Mgr. Magdalena Malechová, PhD.
Pracovníci katedry neustále pracují na svém vzdělání a i v tomto roce někteří zvýšili svoji
kvalifikaci, titul Doc. v oboru veřejná ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně získala Ing.
Markéta Fantová – Šumpíková, PhD.
Pedagogické aktivity
Katedra společenských věd zabezpečuje výuku, jeţ spadá do celoškolského základu,
především v sekci ekonomie, jazyků a humanitních věd jak v rámci bakalářského, tak v rámci
navazujícího magisterského studia. Členové katedry zajišťují bakalářské zkoušky z ekonomie,
financí, práva a jazyků. Členové celé katedry vypisují bakalářské a diplomové práce (vedoucí,
oponenti), v tomto roce se do vedení zapojila do vedení prací celá sekce jazyků a velmi se tak
rozšířil počet prací psaných v cizím jazyce (především v anglickém a německém).
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Členové katedry byli i v letošním roce zapojeni do vědeckých projektů, například Evropský
projekt MATEO. Členové katedry publikovali několik odborných monografií, mnoho
odborných článků a statí v různých periodikách a odborných časopisech, ať jiţ domácích, tak
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zahraničních. V letošním roce bylo připraveno i mnoţství studijních pomůcek – skripta,
distanční pomůcky či e-learningové kurzy.
Sekce jazyků poskytovala rozsáhlou jazykovou podporu a překlady pro výzkumnou i jinou
činnost pro celou fakultu a zajišťovala jazykové testy při přijímacím řízení.
Sekce tělesné kultury zorganizovala celou řadu sportovních a kulturních akcí pro pracovníky
i studenty fakulty či veřejnost a zajišťovala sportovní reprezentaci fakulty na akademickém
mistrovství České republiky.
Externí aktivity
Katedra se podílí na zajišťování výuky pro CCV (Centrum celoţivotního vzdělávání) a podílí
se na zabezpečení výuky Sociální pedagogiky spolu s Jihočeskou univerzitou. Doc. Hejda
zabezpečuje specializaci Bezpečnostní sluţby. Katedra zajišťuje téţ psychologickoporadenskou činnost pro studenty a zaměstnance (PhDr. Hiršová).

9.5

Institut managementu zdravotnických sluţeb

Stručné informace o katedře, personální změny, kvalifikační změny
Na Institutu managementu zdravotnických sluţeb působí 3 pracovníci jako interní
zaměstnanci.
Dr. R.Střítecký jako vedoucí Institutu na 0,4 úvazku
Ing. O Lešetický na 0,5 úvazku
Prof. Ing. R.Hanka Ph.Dr. 0,1 úvazku
Externě:
Ing. J.Mlčák MBA
Ing. J.Pokorný
V rámci zvašování kvalifikace Dr.R.Střítecký i Ing. O.Lešetický pokračují v doktorském
studiu na fakultě.
Pedagogické aktivity :
Pracovníci Institutu se podíleli na výuce studentů prezenčního studia na bakalářské a
magisterské úrovni. Rovněţ se podíleli na výuce studentů kombinovaného studia na
magisterské úrovni.
Externí aktivity:
Pracovníci institutu zajišťovali 5. ročník Jindřichohradeckého zdravotnického fóra 2007.
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Zúčastnili se aktivně následujících konferencí - ICEQ 2007 konference na Homolce,
konference M.E.T.A 2007 a International Health summit 2007 Praha, hotel Pyramida.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity :
Aktivity členů institutu byly vesměs ve formě přednášek na následujících konferencích a
seminářích:
Konkurence ve zdravotnictví, aplikace ve zdravotnictví. Dr. R.Střítecký, Manaţerské řízení
nemocnic Praha 13.6.2007
Přístupy ke zdravotnické reformě. doc. Ing. P.Piroţek Ph.D. Manaţerské řízení nemocnic
2007, Praha 13.6.2007
Nozokomiální infekce jako konkurenční faktor. Prof. Ing. R.Hanka Ph.D. Manaţerské řízení
nemocnic Praha 13.6.2007.
Finanční analýza nemocnice České Budějovice. M.Hojgrová, Manaţerské řízení nemocnic
Praha 2007, 13.6.2007
Optimální síť zdravotnických zařízení – lze ji vůbec definovat ? Dr. R.Střítecký, doc. Ing.
P.Piroţek Ph.D., PULS 2007, IIR Praha,Corinthia Panorama hotel
Management nemocnic v praxi. Dr.R.Střítecký, 10.,2007, Praha hotel Ibis
Konkurence ve zdravotnictví, Dr.R.Střítecký, 11,2007, Pardubice
Role vlastníka zdravotnického zařízení. Dr. R.Střítecký, doc. Ing. P.Piroţek Ph.D., 11.2007,
Ústí n.Labem, KÚ.
Vědeckovýzkumné aktivity: MUDr. Střítecký je v řešitelském kolektivu projektu NPV II –
ZIMOLEZ - získávání a modelování (lékařských) znalostí.
.
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10. DALŠÍ AKTIVITY FAKULTY
10.1 Sport na Fakultě managementu
Nedostatek aktivního pohybu, neboli hypokineze je celospolečenským problémem.
Pomocnou ruku na Fakultě managementu podává Sekce tělesné kultury a Univerzitní
sportovní klub Fakulta managementu, které se podílí na zajištění pohybových aktivity pro
studenty i zaměstnance fakulty. Sekce tělesné kultury zajišťuje především zápočtové kurzy
tělesné výchovy, Univerzitní sportovní klub pak zájmové volnočasové sportovní aktivity pro
všechny zájemce.
Sekce tělesné kultury je součástí Katedry společenských věd, vedoucím je Ing. Mgr. Pavel
Král a na výuce se podílejí další lektoři a lektorky. Studenti v průběhu bakalářského stupně
studia mají povinnost splnit 2 zápočty z tělesné výchovy. Sekce se ve své nabídce snaţí
reagovat na poptávku studentů. V roce 2007 byly pro studenty připraveny kurzy plavání,
posilování, badmintonu, aerobiku, spinningu, lezení, ergonomie a rehabilitačních cvičení,
lyţařský zájezd do Itálie a letní výcvikový kurz v Dobronicích. Rekordní zájem studentů
v poslední registraci potvrdil kvalitu a opodstatnění těchto kurzů v rámci studijního plánu.
Aktivně jsme se zapojili do rektorského sportovního dne 3. května 2007. Pro studenty i
pedagogy byly uspořádány turnaje ve fotbale, volejbale, tenise, floorbalu a streetbalu,
připraven byl maratón v aerobiku. Pro pracovníky fakulty byl při této příleţitosti připraven
pěší a cykloturistický výlet – oba s hojnou účastí.
Ve volném čase mohli studenti i zaměstnanci fakulty vyuţívat pravidelných aktivit
Univerzitního sportovního klubu (volejbal, basketbal, floorbal, fotbal, stolní tenis, ricochet,
badminton, aerobik, plavání a posilování). I v tomto roce se USK FM zhostilo pořádání
některých významných sportovních akcí, jako je Jindřichohradecká hodinovka, běţecké
štafety ke Dni studentstva – Memoriál Jiřího Balíka, plavecké štafety, orientační běh a další.
Do soutěţí byl vnesen nový náboj vyhlášením soutěţe „Souboj kolejí“ a soutěţe o nejlepšího
sportovce a sportovkyni Fakulty managementu.
Sport byl i v roce 2007 významným prostředkem k šíření dobrého jména naší fakulty.
Největším úspěchem bylo páté místo týmu USK FM na mezinárodním mistrovství republiky
v nejtěţším extrémním expedičním týmovém závodě – Adventure Race 2007.
Rok 2007 na poli sportovním lze určitě hodnotit jako úspěšný, a to nejen výsledky, ale
hlavně bohatou účastí na všech sportovních aktivitách.
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11. PODROBNÉ ZPRÁVY O ČINNOSTI TECHNICKÝCH
ÚSEKŮ FM
11.1. Centrum výpočetní techniky
11.1.1.

Oblast činnosti CVT zahrnuje:

provoz, údrţbu a aktualizace informačního systému a informačních zdrojů
správu lokální sítě, včetně technického zabezpečení (servery, aktivní prvky, …)
instalace, opravy a údrţbu počítačových stanic (hardware, software)
Informační systém a zdroje Fakulty managementu ve správě CVT
Oblast lze rozdělit na dvě části:
studijní informační systém
komunikační systémy
Systémy vyuţívají pro své uţivatelské rozhraní většinou technologii WWW.
11.1.2.

Studijní informační systém

Fakulta managementu VŠE pouţívá k evidenci studia vlastní systém nazývaný ISFM
(Informační Systém Fakulty Managementu). Systém kromě vlastní studijní agendy (registrace
předmětů, přihlašování na zkoušky, kontroly výsledků atd.) umoţňuje kaţdému uţivateli
kontrolovat mnoho doplňkových věcí souvisejících se studiem na FM (evidenci tiskových
závazků na síťových tiskárnách, interní sdělení, ap.). Prostředkem pro bezpečné připojení
studenta do ISFM je pouze běţný počítač s připojením do Internetu a nainstalovaným WWW
prohlíţečem se zapnutou podporou 128bit. šifrování SSL (např. IE 6.0).
11.1.3.

Komunikační systémy

Webmail - WWW rozhraní e-mailového klienta, umoţňující uţivatelům přístup ke své
elektronické poště odkudkoli prostřednictvím Internetu a WWW prohlíţeče.
Klokan - webové zrcadlo vyhrazeného diskového prostoru fakultní počítačové sítě, tzv.
„katedrální disky K“. Zde jsou pedagogy průběţně umisťovány soubory s konkrétním
vztahem k výuce (výukové materiály v elektronické podobě, zadání semestrálních prací,
výsledky testů, atp.). Pouhým zkopírováním souboru do určité adresářové struktury tak
pedagogové zveřejní data ostatním uţivatelům, kteří k nim mají přístup prostřednictvím
WWW rozhraní.
Kapr - interní diskusní fórum, určené pro výměnu informací a názorů.
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Moodle - e-learningový systém určený pro přímé nasazení při výuce jak studentů denní
formy studia, tak studentů kombinované formy.

WWW stránky
Fakulta managementu disponuje v současné době několika WWW servery. Hlavní fakultní
WWW stránky jsou umístěny na serveru DENEB a jsou přístupné na adrese
http://www.fm.vse.cz. Stránky si kladou za cíl nejen poskytovat základní informace o Fakultě
managementu, ale také díky propojení s fakultním informačním systémem (ISFM, viz výše)
umoţňují přístup k veřejně dostupné agendě fakulty. V neposlední řadě slouţí tento systém
studentům prostřednictvím tzv. „osobních zabezpečených stránek“ jako nástroj pro plnění
agendy vyţadované studijním programem. Všechny akce mohou studenti provádět odkudkoli
prostřednictvím Internetu.
Další WWW server Fakulty managementu se nachází na adrese http://home.fm.vse.cz a
slouţí všem uţivatelům počítačové sítě Fakulty managementu, tedy zaměstnancům
i studentům, k vlastní prezentaci či seberealizaci prostřednictvím WWW stránek.

Lokální počítačová síť FM
Budova FM je kompletně vybavena strukturovanou kabeláţí kategorie 5e. Jako aktivní
síťové prvky jsou pouţita zařízení firmy 3Com a Cisco. Páteř sítě je přepínána rychlostí
1Gb/s. Celá síť je fyzicky rozdělena na několik oddělených částí, z nichţ nejvýznamnější jsou
dvě a to zaměstnanecká, kam jsou připojeny pracovní stanice zaměstnanců a studentská, ke
které jsou připojeny stanice na počítačových studovnách. Většina prostor fakulty je pokryta
bezdrátovou Wi-Fi sítí zapojenou do celosvětové sítě Eduroam. Nezanedbatelnou částí sítě je
i studentská kolejní síť, kde jsou umístěny stanice studentů ubytovaných na kolejích (Švecova
kolej, Slovan). Datové připojení objektu Švecovy koleje (bývalých Švecových kasáren) je
řešeno optickým kabelem rychlostí 1 Gb/s. V roce 2007 se podařilo dokončit kompletní
zasíťování v budově Švecovy koleje a tak všichni studenti zde ubytovaní se mohou připojit do
lokální sítě i k internetu. K registraci a ověřování uţivatelů je pouţíván vlastními silami
vyvinutý systém pouţívající standard 802.1x. Další z kolejí fakulty, ubytovna Slovan, je
připojena technologií Wi-Fi rychlostí 11 Mb/s. Připojení celé sítě do celosvětové sítě internet
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realizuje datový okruh rychlostí 100 Mb/s (CESNET). Značný význam mezi internetovými
aplikacemi mají videokonference a IP telefonie. Telefonní ústředna FM je napojena do VoIP
sdruţení Cesnet. IP telefonie je uţivateli masivně vyuţívána a šetří tak náklady.
K zabezpečení chodu lokální počítačové sítě FM je v současné době pouţíváno celkem 8
serverů s operačními systémy Novell Netware, Microsoft Windows Server a Linux.
Technické vybavení uţivatelů
Vybavení uţivatelů představuje přibliţně 220 stanic různých konfigurací a mnoţství
síťových/lokálních tiskáren. Standard operačního systému představuje MS Windows XP.
Z pouţívaných kancelářských programů je standardem program MS Office.
Kanceláře zaměstnanců
Počty stanic rozdělené podle typu a příslušnosti jednotlivým katedrám jsou uvedeny
v následující tabulce. Minimální konfigurace pracovní stanice je v současnosti daná frekvencí
procesoru 1,7 GHz a operační pamětí 256 MB.
Útvar
Knihovna
THP
IMZH
KMIH
KMPH
KMVH
KSVH
Přednáškové sály
Projekty
Ostatní
Celkem

Typ
notebook
0
5
3
6
7
2
4
11
22
7
67

pracovní stanice
3
23
3
12
11
5
13
0
0
0
70

Celkem
3
28
6
18
18
7
17
11
22
7
137

Počítačové laboratoře
V současnosti je k účelům výuky a samostatné práce studentů k dispozici celkem 90
počítačů, rozmístěných v 6 počítačových učebnách a studovnách. Učebny č. 320 a č. 312 (v
kaţdé se nachází 16 ks PC) zajišťují převáţné mnoţství „standardní“ výuky, učebna č. 307
(20 ks PC) slouţí především k samostatné práci studentů. Učebna č. 311 (8 ks PC) je
pouţívána ke specializovaným formám výuky (KMIH). Studovna č. 419 (6 ks PC) je určena
výhradně studentům doktorského studijního programu. V prostorách knihovny existuje
počítačová studovna vybavená 24 ks multimediálních PC. V poslední době výrazně vzrostl
počet studentů vyuţívajících vlastní notebook připojený do LAN pomocí bezdrátové sítě
Eduroam. V současné době se počet takto připojených studentů pohybuje kolem 510. Pro tyto
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studenty byly v prostorách FM reorganizovány některé stávající prostory, které byly vhodně
upraveny a nově vybaveny pro moţné posezení a samostatnou práci s vlastními notebooky.
Pro potřeby tisku a kopírování jsou studentům k dispozici celkem dvě výkonné síťové
tiskárny, dva kopírovací stroje a jedno barevné multifunkční zařízení (kopírka + tiskárna +
scanner), studenti doktorského studijního programu mohou navíc vyuţít síťovou tiskárnu,
která je umístěna v doktorandské studovně.
Samostatnou kapitolou jsou počítačové stanice studentů na kolejích, připojené do LAN.
Jejich celkový počet kolísá, v průběhu semestru se pohybuje okolo 280 ks.

Centrum celoţivotního vzdělávání
Prostřednictvím Centra celoţivotního vzdělávání byly v roce 2007 realizovány:
- Kurzy pro veřejnost (jazykové kurzy, kurz podvojného účetnictví, výpočetní techniky
aj.).
Přípravné kurzy předpokladů k manaţerskému rozhodnutí k přijímacím zkouškám na

-

FM VŠE.
-

Kurzy pro podniky (management lidských zdrojů).

-

Mimořádné studium – bakalářský a magisterský program. Bakalářský program

navštěvovalo 16 zájemců, magisterský program byl otevřen jiţ podruhé, navštěvovalo ho
11 zájemců.
Univerzita třetího věku – 56 přihlášených seniorů mělo v kurzu Kvalita ţivota a

-

informační společnost na výběr ze tří předmětů: Kapitoly z teorie a praxe udrţitelného
ţivota, základy výpočetní techniky a angličtina pro všední den. Poprvé se na FM VŠE
konala Letní škola U3V, zaměřená na arteterapii, grafologii, historii 20. století a světovou
literaturu, ţivotní styl a zdraví, revitalizaci krajiny aj.
CCV zastupovalo FM VŠE na veletrhu Gaudeamus.

.

11.2 Ediční oddělení
Pracovníci Edičního oddělení FM zajišťují sami, nebo ve spolupráci s dalšími útvary
fakulty, široké spektrum sluţeb. Tyto sluţby jsou primárně určeny pro potřeby fakulty a
studentů, ale můţe je vyuţívat i široká veřejnost.
Zajišťované služby
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Ediční sluţby
Kopírování, scannování a zhotovování krouţkové vazby pro potřeby fakulty, zaměstnanců,
studentů a široké veřejnosti, výroba vizitek, letáků, plakátů, pozvánek, tisk skript a učebních
textů, ve spolupráci s TPO udrţování informačního systému FM, obsluha a údrţba
kopírovacích automatů, vedení skladu skript a učebních textů.
Audiovizuální sluţby
Pořizování videozáznamů přednášek, zpracování záznamů, kopírování AV materiálů pro
potřeby výuky a fakulty, foto a video dokumentace akcí FM, obsluha a údrţba AV zařízení na
FM, obsluha a údrţba AV instalace v učebnách č. 107, 127, 133, 207, 208, 225, 408, 414,
425.
Ostatní sluţby
Evidence, focení a vydávání ID karet studentům a zaměstnancům FM; ve spolupráci s TPO
řízení sluţebních motorových vozidel.
Nejvýznamnější činnosti vykonané v roce 2007
Ediční činnost
Socioekonomický potenciál neprůmyslových
deprimujících zón původních kulturních domů,
škol a prodejen S.D. Jednota ve venkovském osídlení
Modelování v ekonomii
Cvičební texty z účetnictví
Základy analýzy dat a statistického úsudku
s příklady v R
Statistická analýza závislosti s příklady v R
Manaţerská psychologie
Základy kriminalistiky a trestního práva

Novotná, Musil, Nový, Sedláková
J. Bartošová
I. Stejskalová
Komárek, Komárková, Bína
Komárek, Komárková,
M. Hiršová
J. Hejda

Ostatní činnosti
Ve spolupráci s firmou ImageCZ instalace dataprojektorů v učebnách 309 a 430.
Nákup nové multifunkční barevné kopírky.

11.4 Knihovna
Akvizice, zpracování a ochrana fondů:
Fond byl průběţně doplňován nově vycházejícími tituly v souladu s profilem fakulty.V
části fondu

byla provedena obsahová prověrka a bylo vyřazeno a odepsáno 67

opotřebovaných a zastaralých kj.Nadále byla denně doplňována na webových stránkách
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knihovny rubrika Nové knihy, která umoţňuje větší informovanost všech uţivatelů sluţeb
fakultní knihovny. Revize fondu byla provedena ve studovně, půjčovně a skladu. Ve fondu
jednotlivých kateder bude provedena v r. 2008. Bylo pokračováno v přípravě fondu na volný
výběr (označování titulů hřbetními štítky).

Fond : celkem
z toho knihy
ostatní dokumenty
přírůstky
úbytky

2002
19040
18688
352
1389

2003
20649
20285
364
1659
50

2004
22479
22115
364
1980
150

2005
23879
23497
382
1400
120

2006
25860
25471
339
2060
69

2007
27643
27254
389
1850
67

Sluţby:
Odborné knihovnické a informační sluţby poskytovaly pracoviště půjčovny a studovny:
prezenční fond literatury, čítárna periodik, diplomových prací, fond audiokazet, videokazet,
CD a multimediální úsek studovny. Knihovna nadále zajišťovala sluţby studentům
kombinovaného studia ve dnech jejich soustředění (pátek, sobota). Tyto sluţby byly rozšířeny
o další termíny pro studenty společného studijního programu s PF JČU.

Výpůjčky : celkem
MVS – z jiné knihovny
jiné knihovně
Uţivatelé : celkem

2002
6939
61
8
2002
1130

2003
6568
61
8
2003
778

2004
9752
74
33
2004
1270

2005
11064
94
22
2005
1006

2006
12262
50
58
2006
1047

2007
13902
46
44
2007
1099

Pracovnice knihovny navštěvovaly kurz angličtiny, odborná školení pořádaná SKIPem,
zúčastnily se akcí pořádaných fakultou (Den otevřených dveří, přijímací řízení, promoce atd.).
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12. ZÁVĚR
V roce 2007 fakulta managementu sama zajišťovala, nebo se organizačně podílela na celé
řadě akcí. Do popředí výrazně vystupují stále početnější snahy o spolupráci a navazování
kontaktů s organizacemi a sloţkami jak v rámci regionu, tak přesahující jeho hranice. Několik
projektů realizovaných fakultou je zaměřeno na inovační technologie a přenášení nejnovějších
vědeckých a teoretických poznatků do praxe, coţ koresponduje i se současnými záměry
MŠMT,. To spolu s neustálým zkvalitňováním pedagogického procesu a zvyšováním podílu
vědeckovýzkumné činnosti pracovníků povaţuji za základní aktivity pracovníků fakulty
vůbec. Skutečnost, ţe fakulta je mnohými vnímána nejen jako významný partner pro
spolupráci, ale téţ jako poradní a vzdělávací instituce, na níţ se mohou v případě potřeby
obrátit, zvyšuje její renomé v povědomí veřejnosti a toho si velmi cením.
V závěru bych chtěl poděkovat všem, kterým není budoucnost fakulty lhostejná a svou
podporou napomáhají k jejímu rozvoji a tolik potřebným úspěchům.
V Jindřichově Hradci, dne 31. března 2008

Prof. RadimJiroušek, DrSc.
děkan fakulty
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