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Za jednu z prioritních snah fakulty lze (po úspěšném prodloužení
akreditace doktorského studijního programu a akreditaci ekvivalentního
studijního programu v angličtině z roku 2007) označit získání akreditace
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Na podzim roku
2008 byly proto připraveny podklady pro žádost o akreditaci habilitačních
řízení a řízení ke jmenování profesorem. Naším rovnocenným partnerem
předkládané žádosti o akreditaci bude, stejně jako v případě doktorského
studijního programu, ÚTIA AV ČR. Ačkoli MŠMT neuvádí minimální počet
absolventů doktorského studijního programu v oboru, který předchází
předložení žádosti o akreditaci práv habilitačních řízení a jmenování
profesorem, doporučili členové přítomní na podzimním zasedání Vědecké
rady FM žádost předložit až v letním semestru 2009, kdy již budeme mít
nejméně čtyři absolventy doktorského studijního programu.
Na doporučení Vědecké rady FM schváleném na jejím podzimním zasedání byl rektorovi VŠE předložen návrh na udělení čestného doktorátu
profesorům Arturu Dempsterovi z Harvardské univerzity a jeho žákovi
Glennu Shaferovi, který v současnosti pracuje na univerzitě v Princetonu.
Tito významní statistici jsou autory Dempster-Shaferovy teorie evidence
sloužící k popisu nejistých znalostí hojně používaných pro ekonomické
aplikace. Slavnostní předání čestných titulů proběhne v roce 2009.
V závěru roku došlo k dlouho očekávanému zahájení první etapy
přestavby a následné dostavby fakulty, a to především díky finanční
podpoře z fondů VŠE. Koncem roku 2009 se tedy můžeme těšit na nové
prostory, v nichž bude umístěna moderní knihovna, několik učeben
a studoven.
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Výroční zpráva o činnosti Fakulty managementu VŠE v Praze předkládá
výčet základních aktivit a nejdůležitějších událostí iniciovaných fakultou
v uplynulém roce. Vedle úvodního chronologického přehledu aktivit
celoškolského charakteru poskytuje prostor jednotlivým pracovištím
a úsekům fakulty k rekapitulaci dosaženého v předchozím roce a případnému bilancování. Kapitoly výroční zprávy umožňují s potřebným
časovým odstupem hodnotit dosažené výsledky roku 2008 a získat
cenné podněty pro směřování fakulty do budoucna.

V Jindřichově Hradci, dne 8. 4. 2009
Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
děkan fakulty
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Vedení fakulty a kateder
Děkan

Proděkan pro vědu
a výzkum
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Prof. Radim Jiroušek,
DrSc.
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Prof. Ing. Pavel Pudil,
DrSc.

Koordinátorka
činnosti
proděkanů

PhDr. Miloslava Hiršová,
Ph.D.

Tajemník
fakulty

Proděkan
pro studium

Ing. Vladimír Přibyl, CSc.

Vedoucí katedry
managementu
podnikatelské sféry

Ing. Mgr. Miroslav Malec

Prof. Ing. František
Kovář, CSc.

Proděkan pro vnější
vztahy

RNDr. Oldřich Syrovátka,
CSc.

Vedoucí katedry
managementu veřejného
sektoru

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Vedoucí katedry
managementu
informací

Vedoucí katedry
společenských
věd

Vedoucí institutu
managementu
zdravotnických služeb

doc. Dr. Ing. Jan Voráček,
CSc.

Prof. Ing. Pavel Dvořák,
CSc.

MUDr. Rudolf Střítecký

Vědecká rada FM VŠE
Č.

Jméno

Titul

Zaměstnavatel

1.

Ladislav Blažek

Prof. Ing., CSc.

Masarykova Univerzita v Brně

2.

Jan Černý

Prof. RNDr., DrSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

3.

Pavel Dvořák

Doc. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

4.

Jan Flusser

Prof. Ing., DrSc.

ÚTIA Akademie věd ČR

5.

Rudolf Hanka

Prof., Ph.D.

Medical Informatics Unit

Fakulta managementu VŠE v Praze
6.

Zdeněk Hejduk

MUDr.

Jihočeské nemocnice, a. s.

7.

Kajetana Hontyová

Prof. Ing., Ph.D.

Ekonomická univerzita Bratislava

8.

Radim Jiroušek

Prof., DrSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

9.

Cyril Klimeš

Doc. Ing., CSc.

Ostravská univerzita v Ostravě

10.

Vojtěch Konopa

Prof. Ing., CSc.

Technická univerzita Liberec

11.

František Kovář

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

12.

Lenka Kožichová

Ing.

ČSOB, a. s. – pobočka Jindř. Hradec

13.

Václav Kubišta

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

14.

Martin Mandel

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

15.

Milan Mareš

Prof. RNDr., DrSc.

ÚTIA

16.

Karel Matoušek

Ing.

Městský úřad J. Hradec

17.

Jiří Močkoř

Prof. RNDr., DrSc.

Ostravská univerzita v Ostravě

18.

Karel Nenadál

RNDr.

Vysoká škola ekonomická v Praze

19.

Stanislav Palúch

Doc. RNDr., CSc.

VŠDS

20.

Pavel Pech

Prof. RNDr., CSc.

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

21.

Vladimír Přibyl

Ing.

Vysoká škola ekonomická v Praze

22.

Pavel Pudil

Prof. Ing., DrSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

23.

Bedřich Schwarzenberg

Dr.

24.

Rudolf Střítecký

MUDr.

Vysoká škola ekonomická v Praze

25.

Olga Štěpánková

Prof. RNDr. CSc.

FEL ČVUT

26.

Oldřich Vacek

JUDr.

KOVO, a. s.

27.

Jan Ámos Víšek,

Prof. RNDr., CSc.

Univerzita Karlova v Praze

28.

Dana Zadražilová

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Akademický senát
V roce 2008 (posledním svého funkčního období) se akademický senát FM
VŠE pravidelně scházel k plnění úkolů, jež vyplývají ze zákona a věnoval se
běžné agendě související s chodem fakulty. V letním semestru se AS FM
sešel třikrát, v zimním semestru se uskutečnila dvě řádná zasedání, avšak
v souvislosti s přípravami senátních voleb proběhla řada mimořádných
schůzek. Některé akutní záležitosti, 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 2007 a Návrh
hospodaření na rok 2008. Po diskusi byly oba dokumenty jednomyslně
schváleny a členové senátu zároveň vyjádřili Ing. Malcovi poděkování
za odpovědnou a kvalitní práci a důvěru pro další období. AS FM rovněž
projednal Výroční zprávu za rok 2007, dospěl k závěru, že věrně odráží
situaci a nejdůležitější události na fakultě, a proto ji jednomyslně schválil.
V únoru se AS FM rozloučil s odstupujícím děkanem, prof. P. Pudilem.
Senátoři dále vyslovili své kladné stanovisko ke jmenování proděkanů
navržených novým děkanem, prof. R. Jirouškem.

Fakulta managementu VŠE v Praze
V dubnu AS projednal a schválil složení nové Vědecké rady FM, zamítl
však návrh děkana na nové organizační uspořádání fakulty.
Podzimní aktivity byly ve znamení voleb. Byly vyhlášeny řádné volby do
AS FM a doplňovací volby do studentské komory AS VŠE v Praze.
O zvolení do pedagogické komory AS FM se ucházelo 15 kandidátů. Při
vysoké volební účasti (96 % voličů) byli zvoleni tito noví senátoři:
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Chronologický popis
základních aktivit fakulty
Leden
Dne 11. ledna 2008 proběhl Den otevřených dveří za účasti asi 150
zájemců o studium.
Únor

Ing. Jana Pevná, Ph.D.
místopředseda AS FM

Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

V únoru se AS FM rozloučil s odstupujícím děkanem, prof. P. Pudilem. Senátoři vyslovili kladné stanovisko ke jmenování proděkanů navržených
novým děkanem, prof. R. Jirouškem:
f Proděkan pro vědu a výzkum – prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
f Proděkan pro studium – Ing. Vladimír Přibyl
f Proděkan pro vnější vztahy – RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.

Ing. Václava Jaegerová

Ing. Tereza Vinšová

RNDr. Lenka Komárková,
Ph.D.

Do studentské komory kandidovalo 5 uchazečů, z nichž byli 42,7 %
hlasů studentů prezenční formy zvoleni:

f Koordinátorka činnosti proděkanů – PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
Dne 14. 2. a 21. 2. 2008 se konal seminář O popisu nejistých znalostí, kterému rozumí člověk i počítač. Přednášející – prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Dne 22. 2. 2008 se uskutečnil 3. ročník Interní doktorské konference
doktorandů FM VŠE.
Březen
Dne 6. 3. 2008 se konal seminář Neurčitost, data a hypotézy. Přednášející – doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Veselý Jindřich, 3. ročník
místopředseda AS FM

Jan Brychta, 3. ročník

Bc. Michal Hána, 4.
ročník

Doplňovacích voleb do studentské komory AS VŠE v Praze se účastnili
dva kandidáti, volební účast představovala 42,5 % studentů prezenční
formy studia. Nejvyšší počet hlasů získal Bc. Pavel Vlnas.
Na schůzi AS FM konané 25. listopadu byli přítomni již i noví senátoři a odstupující předsedkyně AS M. Hiršová podala informace o dosavadní činnosti senátu a předala vedení. Od 1. prosince 2008 tak nový AS FM mohl
zahájit své funkční období. Předsedou AS FM se stal doc. Dr. Ing. Jan
Voráček, CSc., místopředsedy Ing. Jana Pevná, Ph.D. a Jindřich Veselý.

Dne 13. 3. 2008 se uskutečnil další seminář Nabídka a poptávka v českém systému zdravotních služeb, vztah k úhradám. Přednášející – doc.
Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Duben
Dne 3. 4. 2008 se konal seminář Jak se měří informace a co to vůbec je?
Přednášející – prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc., z Ústavu teorie informace
a automatizace AV ČR.
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doc. Ing. Dr. Jan Voráček,
CSc., předseda AS FM

Inaugurací dne 19. 2. 2008 byl slavnostně uveden do funkce prof. Radim
Jiroušek, DrSc., který vystřídal po dvou funkčních obdobích prof. Ing.
Pavla Pudila, DrSc.

Dne 10. 4. 2008 se uskutečnil seminář Image fusion. Přednášející – prof.
Ing. Jan Flusser, DrSc. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.
Dne 23. dubna proběhl (i) na FM VŠE rektorský sportovní den. Pro studenty i pedagogy byly uspořádány turnaje ve fotbale, volejbale, tenise,
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floorbalu a streetbalu, připraven byl maratón v aerobiku. Pro pracovníky
fakulty byl při této příležitosti připraven pěší a cykloturistický výlet.
Květen
Dne 22. 5. 2008 se uskutečnil seminář Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW. Přednášející – Ing. Jiří Jelínek, CSc.,
Dne 29. 5. 2008 se konal seminář Využití entropie mimo přenos informací. Přednášející – prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
Červen

Výroční zpráva za rok 2008

Dne 5. a 6. června se konaly přijímací zkoušky na bakalářský stupeň studia.
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K přijímacímu řízení, které se konalo v červnu 2008, se k doktorskému
studiu přihlásili tři uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky
a byli přijati ke studiu.
Dne 30. 6. proběhly promoce studentů, kteří nejpozději do 13. 6. 2008
dokončili svůj studijní program státní zkouškou.
Červenec
Dne 1. 7. proběhly promoce studentů, kteří nejpozději do 13. 6. 2008
dokončili svůj studijní program státní zkouškou.
V rámci IGA VŠE byly realizovány tyto projekty:
ff Propojení výuky s praxí – měření kvality procesu komunitního
plánování sociálních služeb, č. 46/07; Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací, č. 41/07
Ing. Tomáš Kincl; 16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Efektivní metody detekce textových plagiátů, č. 42/07 Ing. Jiří
Přibil; 16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Product Recall – stahování produktů z trhu – rejoinder, č. 44/07
Ing. Pavel Štrach, Ph.D.; 16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti
s ochranou životního prostředí, č. 45/07; Ing. Martin Musil 16. 7.
2007–27. 9. 2008
ff Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací, č. 39/08
Ing. Tomáš Kincl; 21. 7. 2008–30. 9. 2009
ff Modelování optimální turistické destinace, č. 40/08; Ing. Martin
Musil 21. 7. 2008–30. 9. 2009
V červenci reprezentovali tři studenti naši fakultu v Portugalsku na mezinárodní výměnném pobytu Healthy Mind in a Healthy Body.

Fakulta managementu VŠE v Praze
Srpen
Ve spolupráci s Asociací univerzit třetího věku ČR proběhla Letní škola
U3V. Program byl věnován úvodu do grafologie a arteterapie, environmentalistice; životnímu stylu a zdraví, krajinomalbě, mykologii, ekologii
krajiny a revitalizaci pramenné oblasti Senotín, historii 20. století a literatuře aj. Proběhl také kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky
a kurz angličtiny na cesty (Centrum celoživotního vzdělávání).
Září
V září proběhly Ozvěny Letní školy U3V – kurz tvůrčího psaní a kurz
krajinomalby, včetně výstavy prací seniorů ve vestibulu FM.
Dne 18. 9. proběhla informační schůzka pro nově přijaté studenty do
bakalářského studijního programu v prezenční formě studia,
Dne 19. 9. pak imatrikukace nově přijatých studentů do prvních ročníků
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě studia.
Byl dokončen projekt Krajinně ekologická hlediska prevence negativních dopadů klimatických změn v povodích (O. Syrovátka, spolupráce
s VÚV TGM v Praze v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru
2007–2012).
Říjen
V návaznosti na zákon o vysokých školách nabízela FM VŠE veřejnosti
i v roce 2008 placené dvousemestrální programy v rámci akreditovaného oboru „Management“ v bakalářském i navazujícím magisterském
studijním programu. Tzv. mimořádné studium bylo zahájeno v říjnu.
V celoškolské soutěži VŠE ESOP 2008 byli oceněni tito studenti: Novotný
Lukáš, Vačkář Petr, Jankotová Petra, Zdeňková Klára, Bc. Jaroňová Kateřina Jaroňová, Bc. Cepáková Vendula a Bc. Jauker Pavel.
V celoškolské soutěži o Cenu rektora VŠE za vědeckou publikační
činnost studentů doktorského studia 2008 získal ocenění student
doktorského studia a zároveň pracovník fakulty Ing. Tomáš Kincl se svou
prací Evidence of Asymmetric Effect in the Website Quality Measurement .
Úspěchem pro Fakultu managementu skončila Soutěž o nejlepší
studentskou odbornou práci v oblasti cestovního ruchu vyhlášená
Jihočeským krajem. První místo za diplomovou práci bylo uděleno
Kateřině Dušákové, v kategorii bakalářských prací obsadila druhé místo
Veronika Nohejlová; obě zpracovávaly své práce na Katedře managementu veřejného sektoru.
Centrum celoživotního vzdělávání zastupovalo FM VŠE na veletrhu
Gaudeamus v Brně.

Listopad
Byly připraveny podklady pro žádost o akreditaci habilitačních řízení
a řízení ke jmenování profesorem. Naším rovnocenným partnerem
předkládané žádosti o akreditaci bude, stejně jako v případě doktorského studijního programu, ÚTIA AV ČR.
Na doporučení podzimní Vědecké rady FM byl rektorovi VŠE předložen návrh na udělení titulu „doctor honoris causa“ pánům Arturu
Dempsterovi z Harvardské univerzity a jeho žáku Glennu Shaferovi, který
v současnosti pracuje na univerzitě v Princetonu.
Došlo k zahájení první etapy přestavby a následné dostavby fakulty
a to především díky finanční podpoře z fondů VŠE. Koncem roku 2009
tak snad budou k dispozici nové prostory, v nichž bude umístěna moderní knihovna, několik učeben a studoven.
Byl zvolen nový akademický senát FM VŠE.
V rámci GAČR byl realizován projekt Modelování a optimalizace
rozhodovacích procesů v městské a regionální správě, 402/06/0084
Univerita Pardubice- Linda B. doc., za FM prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
V rámci programu MŠMT NPV II byly realizovány projekty:
ff Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ), 2C06019
Prof. Pavel Pudil DrSc.
ff Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného
rozvoje malého a středního podnikání, 2E06044 Ing. Irena Stejskalová,
Ph.D.
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roku 2008 úspěšně obhájili doktorskou práci a získali titul Ph.D. první dva
studenti doktorského studijního programu.

Studijní a pedagogická činnost
V roce 2008 byla na Fakultě managementu realizována výuka v následujících studijních programech s kreditním systémem studia:
ff Tříletý bakalářský studijní program v oboru „Management“ v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli
studenti ve všech ročnících studia.
ff Pětiletý magisterský studijní program v oboru „Management“
v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním programu
byli již pouze studenti 5. ročníku, kteří překročili standardní délku studia.
ff Dvouletý magisterský navazující studijní program v oboru „Management“ v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním
programu byli studenti v obou ročnících studia.
ff Doktorský studijní program v oboru „Management“, který realizuje
fakulta ve spolupráci s ÚTIA AV ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny
v kapitole Věda a výzkum.
V navazujícím magisterském studijním programu byly otevřeny čtyři
vedlejší specializace v prezenční i kombinované formě studia:
ff Management podnikatelské sféry
ff Management veřejného sektoru

–– Dne 5. 11. 2008 se konal výroční workshop k projektu ZIMOLEZ, jehož
se kromě pracovníků fakulty a SALOME zúčastnili i zástupci STAPRO, s. r. o.

ff Management informací

–– Dne 7. 11. proběhly promoce studentů, kteří nejpozději do 10. 10.
2008 dokončili svůj studijní program státní zkouškou.

V návaznosti na zákon o vysokých školách nabízela FM VŠE veřejnosti
i v roce 2008 placené dvousemestrální programy v rámci akreditovaného oboru „Management“ v bakalářském i navazujícím magisterském
studijním programu. (Viz oddíl „Centrum celoživotního vzdělávání“).

–– Dne 20. 11. 2008 se konal seminář Optimalizace osobní dopravy
v oblastech se slabou poptávkou. Přednášející – Ing. Anna Černá, CSc.
Veřejnosti i školám byly určeny Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008, které proběhly na FM ve dnech 8.–12.
listopadu 2008.
Fakulta managementu (O. Syrovátka) iniciovala diskusi starostů a zemědělců o řešení problematiky managementu bezlesí NP a CHKO Šumava
v zájmu rozvoje mikroregionu. Aktivita vyvrcholila uspořádáním workshopu „Bezlesí Šumavy, jeho význam, ochrana a management“.
Prosinec
Dne 1. prosince 2008 tak nový AS FM mohl zahájit své funkční období.
K 31. 12. 2008 bylo do studia v doktorském programu zapsáno 19 doktorandů (6 do prezenční a 13 do kombinované formy studia). V průběhu

ff Management zdravotnických služeb

V roce 2008 došlo (v porovnání s rokem 2007) k poklesu počtu uchazečů
o studium v bakalářském studijním programu na fakultě. Vzhledem ke
stagnaci počtu uchazečů o studium v magisterském dvouletém studijním programu poklesl i celkový počet uchazečů o studium na fakultě.
I přes nižší počet uchazečů nastoupil ke studiu předpokládaný počet
studentů, avšak z kapacitních důvodů nebylo přijato ke studiu pouze 60
uchazečů v obou typech studijních programů.
Celkový počet studentů fakulty v roce 2008 stoupl oproti počtu
v předchozím roce o 159, tj. cca o 12 % (viz tabulky). Počet studentů lze
přesto považovat za stabilizovaný. Strategie rozvoje fakulty předpokládá
postupný nárůst počtu studentů na cca 1500. Avšak také předpokládá
dostavbu fakulty, která byla v roce 2008 pouze zahájena. Navíc zahájená
etapa dostavby fakulty se týká především knihovny a studovny a nebude mít po dokončení přímý vliv na kapacitu výukových prostor. Počet
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Fakulta managementu VŠE v Praze

7

Výroční zpráva za rok 2008
studentů cca 1450 je tak na hranici kapacitních možností fakulty. Počet
zahraniční studentů se zásadním způsobem nezměnil.
V roce 2008 absolvovalo na FM VŠE 187 studentů bakalářský studijní
program, z nich 138 v prezenční a 49 v kombinované formě studia.
Jeden student kombinované formy studia absolvoval dobíhající pětiletý
magisterský studijní program. Navazující magisterský studijní program
absolvovalo celkem 126 studentů, z toho 73 v prezenční a 53 v kombinované formě studia.

Výroční zpráva za rok 2008

V roce 2008 byl na Fakultě managementu již v podstatě dokončen
přechod na studijní plán E založený na systému kreditů 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 již v ve studijním plánu E studovali všichni studenti fakulty studující v řádné době
studia. V zimním semestru 2008/2009 tak již studovalo v plánech D a D1,
které nejsou založeny na ECTS jen 63 studentů všech typů studia, což je
méně než 5 % všech studentů fakulty.

8

Velká pozornost byla opět věnována vnitřnímu evaluačnímu procesu, který
se opírá především o zpětnou vazbu studentů. V roce 2007 bylo vzhledem
k dobrým zkušenostem získaným v předchozích letech znovu provedeno
dotazníkové šetření mezi absolventy fakulty. Výsledky bohužel nejsou zatím
definitivně zpracovány, a není je proto možné na tomto místě prezentovat.
Fakulta předpokládá do budoucna významné zvýšení 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

Kreditní

Fakulta managementu VŠE v Praze
Počet studentů bakalářského a magisterského studia k 31. 10. 2007
Prezenční

Kombinované

Celkem

Bakalářský

538

303

841

Magisterský navazující

184

275

459

2

2

4

724

580

1304

Magisterský pětiletý
Celkem

Počet studentů bakalářského a magisterského studia k 31. 10. 2008
Studijní program

Prezenční

Kombinované

Celkem

Bakalářský

516

350

866

Magisterský navazující

249

345

594

2

1

3

767

696

1463

Magisterský pětiletý
Celkem

Počet zahraničních studentů na FM VŠE k 31. 10. 2008
Prezenční studium

Kombinované studium

Bakalářský

Magisterský
navazující

Magisterský
pětiletý

Bakalářský

Magisterský
navazující

Magisterský
pětiletý

26

7

1

13

9

0

Počet absolventů v roce 2008
Prezenční

Kombinované

Celkem

Bakalářský

138

49

187

Magisterský navazující

73

53

126

Magisterský pětiletý

0

1

1

Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2007/2008

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program

Počet studentů,
Celkový počet
kterým bylo
studentů ve studijním
ukončeno studium**
programu

Procentuální
vyjádření

Magisterský navazující studijní program Magisterský navazující studijní program

Bakalářský

144

841

17,12 %

Magisterský pětiletý program

Magisterský pětiletý program

Magisterský navazující

32

459

6,97 %

Doktorský studijní program (viz kap.
Věda a výzkum)

Doktorský studijní program (viz kap.
Věda a výzkum)

Magisterský pětiletý

0

4

0,00 %

Zájem o studium na FM VŠE v akademickém roce 2008/2009
Bakalářský program

Magisterský navazující program*

Prezenční

Kombinované

Prezenční

Kombinované

Přijatých přihlášek

709

375

70

229

Účastníků přijímaček

516

236

50

135

Úspěšných uchazečů

388

179

40

101

Přijatých uchazečů

388

131

40

89

Zapsaných studentů

190

128

26

77

* pouze uchazeči z jiných fakult či škol

** Započítáni jsou studenti, kterým bylo ukončeno studium do 31. 8. 2008, tedy v akademickém roce
2007/2008. Z tohoto důvodu celkový počet studentů v daném studijním programu vychází ze stavu k 31.
10. 2007.

Fakulta managementu VŠE v Praze

Věda a výzkum, vnější vztahy
a zahraniční styky
Zaměření výzkumu a vývoje FM VŠE
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zapsáno 19 doktorandů (6 do prezenční a 13 do kombinované formy
studia). V průběhu roku 2008 úspěšně obhájili doktorskou práci a získali
titul Ph.D. první dva studenti doktorského studijního programu.
Významné projekty výzkumu a vývoje
GAČR

Vědecko-výzkumná činnost fakulty se rozvíjí jak v oblasti základního, tak
i aplikovaného výzkumu. Někteří pracovníci kateder se vedle zapojení do
řešení dílčích vědeckých úkolů snaží o propojení nejnovějších vědeckých poznatků s praxí.

ff Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské
a regionální správě, 402/06/0084; Universita Pardubice – Linda B. doc.,
za FM prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.

Řada pedagogů je zapojena do spolupráce s regionálními institucemi.
I když výsledky této spolupráce zpravidla nepřinášejí fakultě úspěchy
přesahující hranice regionu, cenné je posílení povědomí o fakultě jako
o významném vědecko-pedagogickém pracovišti Jihočeského kraje.

MŠMT – NPV II

V oblasti výzkumu a vývoje se pracovníci Fakulty managementu zaměřují především na budování a stálé rozšiřování souboru modelů a metod,
které modernímu manažerovi zajistí možnost včas a správně se rozhodovat. Správné rozhodování je však podmíněno nejenom vhodnou volbou
rozhodovacího postupu, ale především získáním relevantních údajů
a znalostí popisujících stav, na základě něhož je rozhodnutí přijímáno.
Proto jsou cíle vědecko-výzkumné činnosti na Fakultě managementu
zaměřeny na rozvoj a aplikaci široké škály disciplín, které manažerskou
činnost a zejména pak manažerské rozhodování podporují.
Základními organizačními jednotkami, v rámci nichž 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.
Specifické postavení fakulty v oblasti zdravotnického managementu
vyústilo v aktivní zapojení dvou jejích pracovníků do činnosti Interní
grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ). Prof. Pudil byl
jmenován předsedou Ekonomické komise IGA MZ a MUDr. Střítecký
členem jedné z oborových komisí.
Doktorské studium
Fakulta managementu realizuje doktorské studium v oboru Management od října 2003. K přijímacímu řízení, které se konalo v červnu 2008,
se přihlásili tři uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli
přijati ke studiu. K 31. 12. 2008 bylo do studia v doktorském programu

ff Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje
malého a středního podnikání, 2E06044; Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
IGA VŠE

ff Propojení výuky s praxí – měření kvality procesu komunitního
plánování sociálních služeb, č. 46/07; Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací, č. 41/07;
Ing. Tomáš Kincl; 16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Efektivní metody detekce textových plagiátů, č. 42/07; Ing. Jiří
Přibil; 16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Product Recall – stahování produktů z trhu – rejoinder, č. 44/07;
Ing. Pavel Štrach, Ph.D.; 16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti
s ochranou životního prostředí, č. 45/07; Ing. Martin Musil
16. 7. 2007–27. 9. 2008
ff Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací, č. 39/08;
Ing. Tomáš Kincl; 21. 7. 2008–30. 9. 2009
ff Modelování optimální turistické destinace, č. 40/08; Ing. Martin
Musil; 21. 7. 2008–30. 9. 2009
Z výše uvedených projektů je počtem zapojených pracovníků i objemem finančních prostředků nejvýznamnější projekt ZIMOLEZ, na kterém
spolupracuje FM s firmou STAPRO, s. r. o.
Publikační činnost za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008

Vědecká činnost na fakultě je administrativně podporována oddělením
vědy a výzkumu, které pomáhá pracovníkům při podávání grantových
návrhů, zprostředkovává informace o interních i externích vědeckých
soutěžích. Vedle toho zabezpečuje agendu doktorského studia.

ff Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ), 2C06019;
Prof. Pavel Pudil DrSc.

Publikační činnost za rok 2008
Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

3

1

Sestavované práce (monografie, sborník, číslo časopisu)

2

1

Kvalifikační práce

0

9
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Recenze
Jiný druh publikace

7
(denní tisk)

8

Knižní monografie – příspěvek

3

11

Článek ve sborníku s mezinárodní účastí

69

55

Příspěvek ve sborníku bez mezinárodní účasti

4

5

Článek v odborném periodiku – recenzovaný

20

18

Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný

1

Odborná monografie

4

5

Skripta

11

Učebnice

2

Výzkumná zpráva

6

Celkem

124

134
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Ve školním roce 2007/2008 v celoškolské soutěži VŠE ESOP 2008 byly
oceněny práce studentů FM VŠE:
V kategorii seminární práce

ff Lukáš Novotný: Modelování spotřeby paliv v České republice. Vedoucí
práce RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
V kategorii bakalářská práce

ff Vačkář Petr: Předpoklady pro cestovní ruch v mikroregionu Podjavořicko. Vedoucí práce Ing. Martin Musil.
ff Jankotová Petra: Japanese Management. Vedoucí práce Ing. Pavel
Štrach, Ph.D.
ff Zdeňková Klára: Analýza podmínek pro stavební realizaci bikeparku na
Jindřichohradecku. Vedoucí práce Ing. Mgr. Pavel Král.

Fakulta managementu VŠE v Praze
Úspěchem pro Fakultu managementu skončila Soutěž o nejlepší
studentskou odbornou práci v oblasti cestovního ruchu vyhlášená
Jihočeským krajem. První místo za diplomovou práci bylo uděleno
Kateřině Dušákové, v kategorii bakalářských prací obsadila druhé místo
Veronika Nohejlová; obě zpracovávaly své práce na Katedře managementu veřejného sektoru.
Významné konference a semináře
V roce 2008 bylo na FM realizováno několik za sebou jdoucích přednášek s odbornou tematikou. Cílem bylo poskytnout zájemcům náhled do
problematiky oborů a vědních disciplín, které znají pouze okrajově nebo
se jimi nezabývají, mohou je však inspirovat a zároveň ukázat možnosti efektivnějšího řešení vědeckých úkolů vlastního oboru s využitím
poznatků oborů zcela odlišných. Tato tradice by mohla podnítit vznik
multidisciplinárních týmů řešících komplexněji zadaný vědecký úkol.
Přednášejícím na seminářích byl zpravidla zvaný odborník z praxe, expert na danou problematiku či pedagog nebo student fakulty prezentující úspěšně dokončený vědecký úkol.
V LS 2007/2008 proběhla pod záštitou Katedry managementu informací
FM tato série přednášek:
ff Dne 14. 2. a 21. 2. 2008 seminář O popisu nejistých znalostí, kterému rozumí člověk i počítač. Přednášející – prof. Radim Jiroušek, DrSc.
ff Dne 6. 3. 2008 seminář Neurčitost, data a hypotézy. Přednášející –
doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
ff Dne 13. 3. 2008 seminář Nabídka a poptávka v Českém systému
zdravotních služeb, vztah k úhradám. Přednášející – doc. Dr. Ing. Jan
Voráček, CSc.

V kategorii diplomová práce

ff Dne 3. 4. 2008 seminář Jak se měří informace a co to vůbec je?
Přednášející – prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. z Ústavu teorie informace
a automatizace AV ČR.

ff Bc. Kateřina Jaroňová: Tvorba strategie a strategického dokumentu nestátní neziskové organizace. Vedoucí práce prof. Ing. František Kovář, CSc.

ff Dne 10. 4. 2008 seminář Image fusion. Přednášející – prof. Ing. Jan
Flusser, DrSc. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.

Tato práce získala cenu sponzora VŠE – společnosti Ernst & Young.

ff Dne 24. 4. 2008 dvě komentované studentské prezentace
Open-source software a jeho aplikace. Prezentovala studentka FM Zora
Klincková.

ff Bc. Vendula Cepáková: Kvalita zdravotní péče v jednotlivých regionech
ČR podle kritérií The Institute of Medicine in Washington. Vedoucí práce
MUDr. Rudolf Střítecký.
ff Bc. Pavel Jauker: Modelování sociální situace domácností v Čechách
a na Slovensku. Vedoucí práce RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
V celoškolské soutěži o Cenu rektora VŠE za vědeckou publikační
činnost studentů doktorského studia 2008 získal ocenění student
doktorského studia a zároveň pracovník fakulty Ing. Tomáš Kincl se svou
prací Evidence of Asymmetric Effect in the Website Quality Measurement.

ff Postřehy ze studijního pobytu v Norsku prezentovala studentka FM
Petra Benkovská.
ff Dne 22. 5. 2008 seminář Odhalování tematických sociálních sítí
s pomocí WWW. Přednášející – Ing. Jiří Jelínek, CSc.,
ff Dne 29. 5. 2008 seminář Využití entropie mimo přenos informací.
Přednášející – prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
ff Dne 20. 11. 2008 seminář Optimalizace osobní dopravy v oblastech se slabou poptávkou. Přednášející – Ing. Anna Černá, CSc.

ff Dne 11. 12. 2008 seminář Černého hypotéza a související problémy
teorie systémů. Přednášející – prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
Další odborné akce:
ff Dne 5. 11. 2008 se konal výroční workshop k projektu ZIMOLEZ, jehož
se kromě pracovníků fakulty a SALOME zúčastnili i zástupci STAPRO, s. r. o.
ff Dne 4. 12. 2008 se konal na FM šestý ročník workshopu Zdravotnické fórum.
Zapojování studentů a doktorandů do vědecké práce
Dne 22. 2. 2008 se uskutečnil 3. ročník Interní doktorské konference
doktorandů FM VŠE.

Vnější vztahy
Dne 11. ledna 2008 proběhl Den otevřených dveří za účasti asi 150
zájemců o studium.
Při příležitosti 14. reprezentačního plesu byl oznámen záměr vybudovat Klub absolventů FM VŠE. Třebaže byla značná část prací na tomto
projektu do konce roku 2008 provedena, nepodařilo se splnit slib, že do
jubilejního 15. reprezentačního plesu bude tento projekt odstartován.

Výroční zpráva za rok 2008
2008 byly uzavřeny dohody s deseti subjekty (firmami i neziskovými
organizacemi), jež projevily zájem o spolupráci s FM při realizaci studentských praxí, bakalářských a diplomových prací i případných společných projektů. Významným dopadem této aktivity pro FM je zřejmě
odstartování procesu vytváření sítě dobrovolných partnerů, kteří podle
svých možností mohou přispívat i k řadě dalších činností FM. Kromě již
zadaných bakalářských a diplomových prací bylo výsledkem této aktivity
konání březnového Prvního veletrhu partnerů FM VŠE SÍTĚ 2009.

Rozvojové
a transformační projekty
Fakulta se i v roce 2008 podílela na 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 byly vytvořeny další čtyři studijní pomůcky:
ff Analýza a modelování ekonomických dat
ff Veřejná správa pro manažery
ff Strategický management a analýza
ff Management území

Kromě publikování sedmi článků v regionálním a celostátním tisku i řady
inzerátů byla hlavní aktivitou, která měla podpořit zájem o studium na
FM, účast na říjnovém Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Veřejnosti, především pak studentům středních škol na Jindřichohradecku, byly určeny besedy a opakované promítání vzdělávacího filmu Klimatické zariadenie má poruchu
(na jehož vzniku se podílela i FM). Veřejnosti a školám byly určeny
i Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008,
které proběhly na FM ve dnech 8.–12. listopadu 2008. Představeny zde
byly nejzajímavější snímky zahraničních i domácích tvůrců, včetně bloku
prací studentů pražské FAMU. Významným faktorem, který v celostátním měřítku podporuje povědomí o FM, je aktivita v Asociaci univerzit
třetího věku ČR a konání Letní školy U3V, jíž se zúčastňují i senioři ze
vzdálenějších regionů.

Všechny zmíněné pomůcky jsou, stejně jako ty, které byly vytvořeny
v rámci tohoto projektu v letech 2006 a 2007, vloženy do systému
Moodle.

Fakultu managementu zviditelnily i aktivity jejích pracovníků, kteří se
aktivně zajímají o budoucnost Šumavy. Iniciována byla diskuse starostů
zaměřená na řešení problematiky managementu bezlesí NP a CHKO Šumava v zájmu rozvoje mikroregionu. Jejich aktivity prezentované i v rámci
příslušné tiskové zprávy ČTK byly završeny uspořádáním workshopu
Bezlesí Šumavy, jeho význam, ochrana a management (listopad 2008).

V roce 2008 byl na MŠMT předložen Projekt OP VK Oblast podpory 2.
2. Vysokoškolské vzdělávání s názvem FM VŠE – inovace studijního
oboru a vzdělávacích programů Fakulty managementu VŠE Praha
v J. Hradci. Obsahem projektu je inovace bakalářského, magisterského
a doktorského studijního programu FM s cílem udržet doposud vynikající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu
vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na mezinárodním trhu práce. Inovace se zaměří
na strukturu studijních programů, zavedení modularity při současném

FM spolupracuje i s Jihočeskou hospodářskou komorou. Ta byla formalizována v Deklaraci o spolupráci, která umožňuje uzavírání partnerských
vztahů s firmami, neziskovými organizacemi, školami i obcemi. Již v roce

Dalším projektem rozvojového charakteru, který fakulta managementu
realizovala v roce 2008 za podpory prostředků MŠMT, byl projekt
č. 233/2008 s názvem Přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí.
Jedná se o projekt, který společně předložily fakulty FIS VŠE v Praze
a FM VŠE v J. Hradci. Projekt navázal na řešitelské aktivity obou pracovišť v letech 2006 a 2007. 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 požadavky praxe tak, aby
jejich závěry mohly pravidelně přispívat k provádění změn ve vyučovaných přednáškách, případně celých kurzech.
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řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, na zvýšení důrazu na
multidisciplinární přístup, rozvíjení kritického a tvořivého myšlení a na
posílení profesní orientace bakalářského programu a zvýšení individualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem je propojování
výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia. Realizace projektu je
plánována do let 2009–2011.

Fakulta managementu VŠE v Praze

Zpráva o činnosti kateder
Katedra managementu informací
Informace o katedře

Akademičtí pracovníci fakulty

Kvalifikační složení katedry ke konci roku 2008

Stav zaměstnanců v roce 2008

Výroční zpráva za rok 2008

Kategorie pracovníka

Fyzický stav

z toho ženy

Přepočtený stav

Počet

Profesor

2

Docent

1

Odborný asistent s doktorátem

4

Profesor

5

0

4,06

1

Odborný asistent

6

Docent

7

3

7,13

1

Externí spolupracovník

2

Odborný asistent

32

15

29,48

7

Student doktorského studia

5

Asistent

3

2

1,28

2

Lektor

1

1

1,00

0

Celkem pedagogů

48

21

42,95

11

Vědecký pracovník

11

3

8,97

10

Technicko-hospodář.
pracovník

22

13

22,30

2

Pracovník děl. pov.

5

3

5,00

0

Celkem fakulta

86

40

79,22

23

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
v roce 2008 (ve fyzických osobách)
do 30

30–40

40–50

50–60

nad 60

Průměrný
věk

Profesor

0

0

0

0

5

68,69

Docent

0

2

1

1

3

52,07

Odborný asistent

3

10

6

8

5

45,68

Asistent

2

1

0

0

0

31,70

Lektor

0

0

0

1

0

59,81

Vědecký prac.

4

1

3

1

2

42,63

Kvalifikační růst
zaměstnanců FM VŠE v roce 2008
Úspěšné dokončení doktorského studia – jeden zaměstnanec.

Oproti stavu z předchozích let odešel z katedry jeden profesor v rámci
interní reorganizace a jeden docent do důchodu. Jde o významnou
ztrátu, kterou se v oblasti výzkumu snažíme kompenzovat vlastním
odborným růstem a výpadky ve výuce řešíme za pomoci externích
spolupracovníků.
Většina doktorandů byla koncem roku 2008 ve fázi příprav na malé
obhajoby svých závěrečných prací.
Pedagogické aktivity

Kategorie

Zahájení doktorského studia – jeden zaměstnanec.
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Zkrácená
pracovní doba

Zařazení

Katedra zajišťuje výuku informatických a matematických předmětů.
Jednotliví pracovníci také v mezích svých odborností příležitostně vypomáhají ve výuce předmětů ostatních kateder. Kromě klasické výuky se tři
naši pracovníci zapojili do rozvojového projektu na vytváření e‑learningových pomůcek a jeden pracovník zajišťoval výuku v rámci Univerzity
třetího věku.
Jako odezvu na zvýšenou poptávku praxe po informaticky zaměřených
manažerech jsme vypracovali návrh nové studijní specializace, rozšiřující
a prakticky prohlubující náplň stávající vedlejší specializace.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Mezi základní odborné zájmy dlouhodobě pěstované na katedře
patří matematická a inženýrská podpora manažerského rozhodování,
management síťových systémů, manažerské simulátory a jejich aplikace
a pokročilé techniky zpracování dat.
Mimo individuální vědeckou činnost byli pracovníci katedry zapojeni do
níže uvedených výzkumných projektů (viz tabulka).
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Zdroj

ID

Název

MŠMT, NPV II

2C06019

Získávání a modelování (lékařských) znalostí
(ZIMOLEZ)

6

MŠMT, 2E

2E06044

Manažerský audit jako nástroj podpory trvale
udržitelného rozvoje malého a středního
podnikání

1

Modelování a optimalizace rozhodovacích
procesů v městské a regionální správě

2

GAČR

Účast

VŠE, IGA

41/07

Kvalitativní metody pro posuzování webových
aplikací

1

VŠE, IGA

42/07

Efektivní metody detekce textových plagiátů

1

VŠE, IGA

39/08

Kvalita webu: determinanty uživatelské
spokojenosti s webem

1

Ing. Kincl získal Cenu rektora VŠE za vědeckou publikační činnost
studentů doktorského studia. Kromě toho se pracovníci katedry
pravidelně účastnili národních i mezinárodních konferencí a přispívali do
tuzemských časopisů.
Externí aktivity
Katedra udržovala dlouhodobou tvůrčí i pedagogickou spolupráci
s Univerzitou Pardubice a Mendelovou lesnickou a zemědělskou
univerzitou v Brně. Kromě toho spolupracovala na různých rozvojových
projektech i výzkumných programech s ostatními katedrami fakulty.

Katedra managementu podnikatelské sféry
Informace o katedře
V průběhu roku 2008 zajišťovala katedra výuku oborových předmětů
z managementu, marketingu a ekonomiky podniku. Personální situace
na katedře po stránce kvalifikační: jeden profesor, tři docenti s vědeckou
hodností CSc. či Ph.D., pět odborných asistentů s titulem CSc. či Ph.D.
a dva asistenti dokončující doktorské studium.
Pedagogické aktivity
Katedra zajišťuje výuku oborových předmětů, vedlejší specializaci
Management podnikatelské sféry. Součástí výkonů katedry je i realizace
státní závěrečné zkoušky z oboru Management a vedlejší specializace
management podnikatelské sféry.
Vedoucí katedry je garantem oboru management a specializace Management podnikatelské sféry v denním i kombinovaném studiu.

Většina pedagogů se aktivně podílela na výuce pro mimořádné studium
a aktivitách Centra celoživotního vzdělávání.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Členové katedry byli publikačně aktivní v domácích i zahraničních
časopisech včetně konferencí. Úspěšně byl zakončen výzkumný projekt
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje
malého a středního podnikání registrovaný na MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II pod evidenčním číslem 2E06044. Hlavní
řešitelkou projektu byla Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
Externí aktivity
V průběhu roku byl zakončen projekt Matching Technologies Opportunities – E-CLUE 4 MATEO pod vedením Ing. Jiřího Dvořáka, Ph.D.
s participací vybraných členů katedry.

Katedra managementu veřejného sektoru
Informace o katedře
Od zimního semestru 2008/2009 byla nastavena nová strategie specializace, kterou katedra garantuje. Byla obsahově inovována specializace
Management veřejného sektoru. Současně byla inovována řada předmětů (Management neziskových organizací, Regionální management,
Management veřejných služeb, Trh práce a kvalita pracovní síly, Veřejná
správa EU a Diplomový seminář).
Personální obsazení katedry roce 2008: 4,5 přepočteného pracovníka;
1,5 interních doktorandů; 1 externí spolupracovník.
Tři členové katedry pokračovali v doktorském studiu (dva externě a jeden interně na 0,5 úvazku); jeden interní doktorand.
Všichni členové katedry vyučovali ve společném bakalářském studijním
programu Sociální pedagogika s Pedagogickou fakultou Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
Pedagogické aktivity
Katedra zabezpečovala výuku 35 předmětů ve všech studijních programech FM v prezenční i kombinované formě. Členové katedry se účastnili
vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku v počtu 24 hodin.
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Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Členové katedry úspěšně dokončili dva vědecké projekty IGA (Sedláková, Musil) a dále pokračují na řešení jednoho projektu IGA (Musil).
Podílejí se na řešení tří rozvojových projektů (Sedláková). Pracovníci
publikovali 11 článků a statí a dvě monografie.
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Externí aktivity

14

Členové katedry působili jako konzultanti v oblasti veřejné správy
(Karlovarský kraj a Vysočina – Krbová), zpracovávali posudky a působí
též jako externí hodnotitelé operačních programů (Krbová). Dále jsou
členy Rady celoživotního vzdělávání vysoké školy CEVRO Institut Praha
(Krbová) a působí jako lektorky (lektorka Ministerstva vnitra ČR – vzdělávání úředníků v rámci Jihočeského kraje – Krbová; lektorka Sociologického nakladatelství – Novotná) nebo také v řídící skupině komunitního
plánování sociálních služeb města Jindřichova Hradce (Sedláková).
Mezi další externí aktivity patří podpora a rozvíjení programu PětP, který
je zaměřen na pomoc handicapovaným dětem (Sedláková) a organizační zajištění 4. ročníku programu UNICEF „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“ v Jihočeském kraji (Musil).

Katedra společenských věd
Informace o katedře
Katedru společenských věd tvoří čtyři sekce – sekce humanitních věd
(oblast práva, psychologie, sociologie, filozofie), sekce ekonomie, sekce
jazyků a sekce tělesné kultury. Vedoucím katedry společenských věd
se v roce 2008 stal doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc., zástupkyní vedoucího
katedry doc. Ing. Markéta Fantová-Šumpíková, Ph.D. a tajemníkem zůstal
Ing. Mgr. Pavel Král.
Činnost katedry zajišťuje 14 stálých pracovníků. Na katedře v současné
době působí i externí spolupracovníci z podnikatelské i veřejné sféry.
Katedra společenských věd zabezpečuje především tu část výuky, jež
spadá do celoškolského základu, jak v rámci bakalářského, tak v rámci
navazujícího magisterského studia. Členové katedry zajišťují bakalářské
zkoušky z ekonomie, financí, práva a jazyků a působí jako vedoucí i oponenti bakalářských a diplomových prací.
Katedra se podílí na zajišťování výuky pro Centrum celoživotního vzdělávání (CCV) a významnou měrou se podílí na zabezpečení výuky Sociální
pedagogiky spolu s Jihočeskou univerzitou. Doc. Hejda zabezpečuje
specializaci Bezpečnostní služby. Katedra zajišťuje též psychologicko-poradenskou činnost pro studenty a zaměstnance.

Fakulta managementu VŠE v Praze
Sekce ekonomie
Pedagogické aktivity

Pracovníci sekce zajišťovali výuku ve třech ekonomicky zaměřených
kurzech bakalářského programu, dvou kurzech magisterského programu a jednom kurzu doktorského programu. Podíleli se též na vedení
diplomových a bakalářských prací.
Vědeckovýzkumné aktivity

Vzhledem k tomu, že v roce 2008 vyšla P. Dvořákovi monografie Veřejné
finance, fiskální nerovnováha a finanční krize (C. H. Beck 2008, ISBN 97880-7400-075-1), byl autor několikrát požádán o přednášky na aktuální
téma finanční krize. Dále pracovníci sekce publikovali kapitoly ve dvou
cizojazyčných monografiích, jednu publikaci v odborném časopisu
s impact faktorem a účastnili se jedné mezinárodní konference.
Humanitní sekce
Pedagogické aktivity

Pracovníci sekce zajišťovali výuku 12 kurzů bakalářského a magisterského studijního programu a jednoho kurzu doktorského programu
a podíleli se též na vedení diplomových a bakalářských prací. Značný
podíl pedagogické práce členů sekce se týkal výuky a vedení závěrečných prací v programu Sociální pedagogika společném s JčU.
Publikační činnost

Pracovníci sekce vydali dvě publikace v nakladatelství Oeconomica, jeden učební text a dva články otištěné v Bulletinu Národní protidrogové
centrály Policie ČR.
Rozvojové programy

V průběhu letních měsíců se pracovníci sekce významnou měrou
podíleli na přípravě grantových projektů do Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byly podány dva projekty, z nichž
jeden byl přijat.
Sekce jazyků
V roce 2008 zajišťovala sekce jazyků stejně jako v předcházejících letech
výuku pěti světových jazyků – anglického, německého, francouzského,
španělského a ruského. Sekce jazyků měla v roce 2008 pro letní semestr
sedm pracovníků na plný úvazek – pět vyučujících angličtiny a dva vyučující němčiny (z toho vždy jeden rodilý mluvčí). Na zabezpečení výuky
ostatních jazyků se podíleli především externí pracovníci. Odborné předměty vyučované v angličtině jsou zabezpečovány kromě vyučujících
sekce také externími pracovníky z praxe.

V jazykových kurzech byl roce 2008 počet studentů ve skupinách 15–18.
Podařila se zajistit zvýšená hodinová dotace především anglického
jazyka (tři hodinové kurzy týdně), přičemž výuka jazyků byla nadále rovnoměrně rozvržena tak, že existuje nabídka jazykových kurzů v každém
jednotlivém semestru po celou dobu studia. Ve spolupráci s Centrem
celoživotního vzdělávání zajišťovala sekce jazyků výuku anglického
a německého jazyka v jazykových kurzech pro veřejnost i kurzů v rámci
mimořádného studia. Sekce jazyků opět zajišťovala pravidelnou výuku
anglického jazyka pro zaměstnance Fakulty managementu. Také v roce
2008 poskytovala sekce jazyků pomoc ve formě překladů a jazykových
konzultací ostatním zaměstnancům a vedení Fakulty managementu.
Pracovníci sekce se podílejí na zabezpečení průběhu a garance přijímacích zkoušek z jazyků na FM VŠE a na organizaci jazykových zkoušek
a garanci jazykové výuky v rámci programu doktorandského studia.
Sekce jazyků byla zapojena také do vědeckých, odborných a publikačních aktivit fakulty, a to především prováděním odborných překladů
pro publikační a projektovou činnost fakulty i jednotlivých pracovníků
z ostatních kateder fakulty.

Institut managementu zdravotnických služeb
Informace o katedře
Institut managementu zdravotnických služeb (IMZS) zastává v organizační struktuře Fakulty managementu roli nejmenší odborné katedry.
V roce 2008 zde působili na pozicích interních zaměstnanců odborní asistenti MUDr. Rudolf Střítecký (úvazek 0,4) a Ing. Ondřej Lešetický (0,5). Již
tradičně těží IMZS ze spolupráce s hostujícím profesorem School of Clinical Medicine, Cambridge University Dr. Rudolfem Hankou (0,1) a v roce
2008 institut významně odborně posílil prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
V rámci externí spolupráce v minulém roce na IMZS dále působili doc.
Ing. Petr Pirožek, PhD., Ing. Hana Karásková, Ing. Jan Mlčák, MBA (ředitel
Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. ), Ing. Jan Pokorný a MUDr. Bc. Pavel
Jedlička.
Pedagogické aktivity
Pracovníci institutu zajišťovali výuku studentů prezenční i kombinované formy – a to jak na bakalářském, tak zejména na magisterském
stupni studia. Za pozitivní jev z hlediska jisté „udržitelnosti“ fungování
Institutu managementu zdravotnických služeb v rámci struktury celé
VŠE Praha může být považován stoupající zájem studentů o specializaci
zdravotnického managementu. Svědčí o tom mimo jiné dlouhodobě
druhá pozice v žebříčku preferencí při volbě studijní specializace a také
absolutní počet uchazečů ve specializaci vykazuje za poslední čtyři roky
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mírně rostoucí trend. V roce 2008 si management zdravotnických služeb
vybralo celkem 45 studentů.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Aktivity pracovníků institutu se realizovaly formou přednášek na konferencích nebo odborných seminářích (přednášky na konferencích ICEQ
2008, INMED 2008, JHZF 2008 a 20th Congress of the Nordic Orthodontic Society, 2008).
Již tradičně se v podzimním termínovém kalendáři vyskytuje Jindřichohradecké zdravotnické fórum (v roce 2008 se uskutečnil v pořadí již šestý
ročník), které personál IMZS zajišťuje po odborné i organizační stránce.
Externí aktivity
V roce 2008 byl ukončen projekt Úspěšný manager na Vysočině (spolu
s Triton Management Consultancy). MUDr. Střítecký působil v rámci
pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR, kde se podílel na analýze
hodnocení dopadu vybraných reformních systémů poskytování zdravotní péče v České republice.
Ing. Lešetický a doc. Pirožek zpracovali pro Regionální rozvojovou agenturu RERA v Českých Budějovicích výzkumnou zprávu Studie podmínek
podpory začínajících technologických firem ve vybraných regionech.
Dále byla započata spolupráce na projektu komparace efektivity léčby
dospělých pacientů ortodontickými aparáty (partneři jsou stomatologická ambulance MUDr. Soldánové v Jindřichově Hradci a Klinika
zubního lékařství LF UPOL Olomouc).

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)
Centrum celoživotního vzdělávání v roce 2008 realizovalo:
ff Kurzy pro veřejnost (jazykové kurzy, kurz podvojného účetnictví,
výpočetní techniky aj. )
ff Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na FM zaměřené na testování předpokladů k manažerskému rozhodování
ff Kurzy pro podniky (SOME, TDS, Pollmann – management lidských
zdrojů, angličtina, výpočetní technika)
ff Mimořádné studium – bakalářský a magisterský program. Bakalářský program navštěvovalo 15 zájemců, magisterský program byl otevřen
již potřetí, navštěvovalo ho 12 zájemců.
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ff Kurzy pro studenty FM VŠE – základy angličtiny, základy matematického myšlení
ff Univerzita třetího věku – 147 přihlášených seniorů mělo v kurzu
Kvalita života a informační společnost na výběr ze tří předmětů: kapitoly
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z teorie a praxe udržitelného života, základy výpočetní techniky a angličtina pro všední den. Podruhé se na FM VŠE konala Letní škola U3V
zaměřená na angličtinu, základy výpočetní techniky, keramiku, krajinomalbu a světovou literaturu, životní styl a zdraví, revitalizaci krajiny aj.

Zprávy o činnosti
technických úseků FM

Všemi kurzy Centra celoživotního vzdělávání prošlo v roce 2008 celkem
406 účastníků.

Centrum výpočetní techniky (CVT)

Sport na FM
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Na zajištění všech sportovních a pohybových aktivit se na Fakultě
managementu podílí Sekce tělesné kultury Katedry společenských věd
a také Univerzitní sportovní klub (USK) Fakulty managementu. Úlohou
sekce je především zajištění zápočtových kurzů tělesné výchovy. Univerzitní sportovní klub nabízí zájmové volnočasové sportovní aktivity pro
studenty i pedagogy fakulty.
Nabídka kurzů (zajišťovaných Ing. Mgr. Pavlem Králem a dalšími pěti
lektory) je přizpůsobena poptávce a kromě osvědčených kurzů je snaha
každý rok nabídnout nové kurzy – v roce 2008 přibyly kurzy sebeobrany.
Mimo běžné semestrální výuky si mohli studenti vybírat i z kurzů lyžování (v roce 2008 ve francouzském středisku Tignes) nebo letních výcvikových kurzů v Dobronicích u Bechyně. Velký zájem studentů a výborná
zpětná vazba svědčí o smysluplnosti kurzů tělesné výchovy.
Univerzitní sportovní klub se aktivně se zapojil do rektorského sportovního dne 23. dubna 2008. Pro studenty i pedagogy byly uspořádány
turnaje ve fotbale, volejbale, tenise, floorbalu a streetbalu, připraven byl
maraton v aerobiku. Pro pracovníky fakulty byl při této příležitosti připraven pěší a cykloturistický výlet.
Ve volném čase mohli studenti i zaměstnanci fakulty využívat 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, běžecké
štafety ke Dni studentstva – Memoriál Jiřího Balíka, plavecké štafety,
orientační běh a další. V dubnu vyvrcholil premiérový ročník Souboje
kolejí a soutěží o nejuniverzálnějšího sportovce a sportovkyni Fakulty
managementu.
Naši sportovci dosáhli i v roce 2008 významných úspěchů. Největším
úspěchem bylo šesté místo týmu USK FM na mezinárodním mistrovství republiky v nejtěžším extrémním expedičním týmovém závodě
– Adventure Race 2008. Na mistrovství republiky v extrémním závodě
jednotlivců ExtremeMan Ing. Mgr. Pavel Král obsadil 10. místo.
V červenci reprezentovali tři studenti naši fakultu v Portugalsku na mezinárodní výměnném pobytu Healthy Mind in a Healthy Body.
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Centrum výpočetní techniky zajišťuje provoz, údržbu a aktualizace
informačních systémů a informačních zdrojů, správu a rozvoj lokální sítě,
včetně technického zabezpečení (servery, aktivní prvky…) a dále instalace, opravy a údržbu počítačových stanic (hardware, software).
Informační systém a komunikační zdroje Fakulty managementu ve
správě CVT jsou:
ff Studijní informační systém (původní ISFM byl v průběhu roku 2008
nahrazen celoškolským integrovaným studijním systémem ISIS).
ff Webmail (webové rozhraní e-mailového klienta umožňující uživatelům přístup ke své elektronické poště prostřednictvím Internetu).
ff Klokan (webové zrcadlo vyhrazeného diskového prostoru fakultní
počítačové sítě).
ff Kapr (interní diskusní fórum).
ff Moodle (e-learningový systém určený pro přímé nasazení při výuce).
Fakulta managementu disponuje v současné době několika webovými
servery. Hlavní fakultní webové stránky 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 informačními
systémy umožňují přístup k veřejně dostupné agendě fakulty.
Další webový server Fakulty managementu se nachází na adrese
http://home.fm.vse.cz a slouží všem uživatelům počítačové sítě Fakulty
managementu, tedy zaměstnancům i studentům k vlastní prezentaci či
seberealizaci prostřednictvím webových stránek.
Pro zlepšení poskytování informací vznikl systém pro distribuci informací
formou velkoplošných TV panelů. V současné době systém zahrnuje tři
LCD panely rozmístěné v prostorách budovy FM.
Lokální počítačová síť FM
Budova FM je kompletně vybavena strukturovanou kabeláží kategorie
5e. Páteř sítě je přepínána rychlostí 1Gb/s. Celá síť je fyzicky rozdělena na
několik oddělených částí, z nichž 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
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kolej, Slovan). Datové připojení objektu Švecovy koleje (bývalých Švecových kasáren) je řešeno optickým kabelem rychlostí 1 Gb/s. K registraci
a ověřování uživatelů na koleji je používán vlastními silami vyvinutý
systém používající 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 realizuje datový okruh, který byl v druhé
polovině roku 2008 zvýšen z rychlosti 100 Mb/s na současnou rychlost
1 Gb/s (CESNET). Značný význam mezi internetovými aplikacemi mají videokonference a IP telefonie. Telefonní ústředna FM je napojena do VoIP
sdružení Cesnet. IP telefonie je uživateli masivně využívána a šetří tak
náklady. K zabezpečení chodu lokální počítačové sítě FM je v současné
době používáno osm serverů s operačními systémy Novell Netware,
Microsoft Windows Server a Linux.
Technické vybavení uživatelů
Vybavení uživatelů představuje přibližně 220 stanic různých konfigurací
a množství síťových a lokálních tiskáren. Standard operačního systému
představuje MS Windows XP. Z používaných kancelářských programů
je standardem balík programů MS Office. V roce 2008 byl pro ochranu
stanic nasazen komplexní antivirový systém od firmy McAfee.

V současnosti je k účelům výuky a samostatné práce studentů k dispozici celkem 90 počítačů rozmístěných v šesti počítačových učebnách
a studovnách. Učebny č. 320 a č. 312 (v každé se nachází 16 ks PC)
zajišťují převážné množství „standardní“ výuky, učebna č. 307 (20 ks PC)
slouží především k samostatné práci studentů. Učebna č. 311 (8 ks PC)
je používána ke specializovaným formám výuky (Katedra managementu
informací). Studovna č. 419 (6 ks PC) je určena výhradně studentům
doktorského studijního programu. V prostorách knihovny existuje počítačová studovna vybavená 24 kusy multimediálních PC. Početnou a stále
sílící skupinu představují studenti využívající vlastní notebook připojený
do LAN pomocí bezdrátové sítě Eduroam. V současné době se počet
takto registrovaných stanic studentů pohybuje kolem 700. Pro tyto studenty existují v prostorách FM upravené prostory umožňující posezení
a samostatnou práci s vlastními notebooky.
Pro potřeby tisku a kopírování jsou studentům k dispozici dvě výkonné
síťové tiskárny (jedna nově v prostorách Švecovy koleje), a dvě barevné
multifunkční zařízení (kopírka + tiskárna + scanner), studenti doktorského studijního programu mohou navíc využít 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 290 ks.

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 512 MB.
Útvar

Počítačové laboratoře

Ediční oddělení (EDO)
Pracovníci edičního oddělení FM zajišťují sami nebo ve spolupráci s dalšími útvary fakulty, široké spektrum služeb. Tyto služby jsou primárně
určeny pro potřeby fakulty a studentů, ale může je využívat i široká
veřejnost. V roce 2008 nastala na edičním oddělení úplná personální
výměna. Odešli Karel Ille a Tomáš Kocoň a nastoupili Zdeněk Brus a Mgr.
Václav Urban.

Notebook

Pracovní stanice

Celkem

Knihovna

1

3

4

THP

8

24

32

IMZH

5

3

8

KMIH

12

12

24

KMPH

8

10

18

KMVH

5

6

11

KSVH

9

14

23

Ediční služby

Přednáškové sály

11

2

13

Ediční oddělení je nově schopno zajištovat odbornou a jazykovou redakci, grafickou úpravu a profesionální předtiskovou přípravu publikací.
Rutinními činnostmi jsou kopírování, skenování a zhotovování kroužkové vazby a termovazby pro potřeby fakulty, zaměstnanců, studentů
a široké veřejnosti, dále výroba vizitek, letáků, plakátů, pozvánek, tisk
skript a učebních textů, obsluha a údržba kopírovacích automatů, vedení skladu skript a učebních textů.

Ostatní

11

0

11

Celkem

70

74

144

Zajišťované služby
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Audiovizuální služby

Pořizování videozáznamů přednášek, zpracování záznamů, kopírování
AV materiálů pro potřeby výuky a fakulty, foto- a videodokumentace akcí FM,
obsluha a údržba AV zařízení na FM, obsluha a údržba AV instalace v učebnách
č. 107, 127, 133, 207, 208, 225, 307, 311, 312, 320, 331, 408, 414, 425, 430a.
ID karty

Evidence, pořizování potřebných fotografií a vydávání ID karet studentům
a zaměstnancům FM, správa uživatelských oprávnění držitelů ID karet.
Nejvýznamnější činnosti vykonané v roce 2008
V roce 2008 vydalo ediční oddělení osm studijních materiálů:
ff PR Management (E. Novotná, M. Musil, J. Nový)
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ff Cvičební texty z účetnictví (I. Stejskalová, A. Zmrhalová)
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ff Lokální ankety (E. Novotná)
ff Metody operačního managementu (A. Černá)
ff Předpoklady k manažerskému rozhodování (J. Černý)
ff Kvalita komunitního plánování sociálních služeb (J. Sedláková)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fond celkem

19040 20649 22479 23879 25860 27643 29273

z toho knihy

18688 20285 22115 23497 25471 27254 28874

ostatní dokumenty
přírůstky

352

364

364

382

339

389

399

1389

1659

1980

1400

2060

1850

1740

50

150

120

69

67

110

úbytky

Služby
Odborné knihovnické a informační služby poskytovaly pracoviště půjčovny a studovny. Knihovna nadále zajišťovala služby studentům kombinovaného studia ve dnech jejich soustředění (pátek, sobota). Služby
studentům byly rozšířeny o zajištění individuálních požadavků
a o další termíny pro studenty společného studijního programu s PF JčU.
2002

2003

2004

6939

6568

9752

MVS – z jiné knihovny

61

61

MVS – jiné knihovně

8

8

1130

778

Celkem výpůjčky

Celkem uživatelé

2005

2006

2007

2008

74

94

50

46

51

33

22

58

44

64

1270

1006

1047

1099

1069

ff Účetnictví příspěvkových organizací (I. Stejskalová)
ff Manažerská psychologie (M. Jirsová)
Dále došlo k nahrazení instalace dosloužilého dataprojektoru v aule
(č. 133). Byly vyrobeny nové stoly pro pedagogy do učeben č. 107, 133,
225, 331, 425. Do knihovny byla pořízena nová multifunkční barevná
kopírka. Služby edičního oddělení byly rozšířeny o termovazbu. Pořídila
se harddisková videokamera vhodná pro dlouhé videozáznamy, které se
dříve musely pořizovat na stolní videorekordér.

Knihovna FM
Akvizice, zpracování a ochrana fondů
Fond byl průběžně doplňován nově vycházejícími tituly v souladu s profilem fakulty. V části fondu jazykové literatury byla provedena obsahová
prověrka. Některé knihy budou nabídnuty jiným knihovnám. Bylo vyřazeno a odepsáno 110 opotřebovaných a zastaralých knihovních jednotek
(kj). Nadále byla denně doplňována na webových stránkách knihovny
rubrika Nové knihy, která umožňuje větší informovanost všech uživatelů
služeb fakultní knihovny. Byla provedena úprava katalogizačního popisu
diplomových a bakalářských prací v elektronické podobě a zároveň byly
v papírové formě zpracovány a zařazeny do fondu. Pokračovaly přípravy
fondu na volný výběr (přetřiďování /MDT/ a označování titulů novými
hřbetními štítky). Byla provedena reorganizace ukládání kj ve skladě.

Závěr
V roce 2008 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 složkami 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,
což koresponduje i se současnými záměry MŠMT ČR. To spolu s neustálým zkvalitňováním pedagogického procesu a zvyšováním podílu
vědeckovýzkumné činnosti pracovníků považuji za základní aktivity pracovníků fakulty vůbec. Skutečnost, že fakulta je mnohými vnímána nejen
jako významný partner pro spolupráci, ale též jako poradní a vzdělávací
instituce, na níž 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 20. dubna 2009
Prof. RadimJiroušek, DrSc.
děkan fakulty

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2008
Redakce, sazba, grafická úprava a tisk
Ediční oddělení FM VŠE
Jindřichův Hradec 2009

