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Úvod
Rok 2009 byl pro české vysoké školství rokem nešťastným. Neblahou 
událostí, která do určité míry poznamenala vysoké školství jako celek, 
bylo propuknutí aféry kolem nepoctivého udělování titulů na plzeňské 
právnické fakultě. Stará lidová moudrost však říká, že na všem špatném 
lze nalézt něco dobrého. Zmíněná aféra odstartovala kontroly, které 
ukázaly, že neetické praktiky tohoto typu nepřesáhly meze jedné fakulty. 
Dále se projevily nedostatky ve vysokoškolském zákoně (které snad 
budou v budoucnu odstraněny) a ukázala se též nutnost úzkostlivě 
dodržovat všechny formální předpisy a pravidla. Přestože tedy rok 2009 
nebyl pro vysoké školství rokem radostným, pro Fakultu managementu 
VŠE v Praze byl rokem poměrně úspěšným. Navíc byl rokem, ve kterém 
fakulta slavila 15. výročí svého založení.

V této úvodní části předkládané zprávy stručně zmiňujeme nejdůležitější 
události roku 2009 na Fakultě managementu a pak následuje jejich de-
tailní přehled. V dalších částech zprávy je věnován prostor jednotlivým 
pracovištím a úsekům fakulty k prezentaci současného stavu a výsledků 
dosažených předchozím roce. Takto pojatá výroční zpráva umožní s po-
třebným časovým odstupem hodnotit rok 2009 a získat cenné podněty 
pro směřování fakulty do budoucna. 

Významné události celofakultního charakteru v roce 2009

Prvním velkým úspěchem v tomto roce bylo získání velkého tříletého 
projektu FM VŠE – Inovace, který je podporován ze strukturálních fondů 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho 
cílem je inovovat strukturu studijních programů, upravit obsah studia 
tak, aby odpovídal současným trendům. Jedná se mimo jiné i o zavedení 
důslednějšího propojení studia s praxí a o zohlednění mezioborových 
přístupů tak, aby si díky modulární struktuře mohli studenti přizpůsobo-
vat své individuální studijní povinnosti představám o svém budoucím 
zaměstnání. Při řešení tohoto projektu nám významně pomáhají partneři 
z Ostravské univerzity.

V průběhu letního semestru fakulta předložila MŠMT žádost o udělení 
akreditace k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem 
v oboru Management. Tu ministerstvo na podzim kladně vyřídilo. Lze 
tedy téměř říci, že zmíněnou akreditaci, kterou se stala plnohodnotnou 
fakultou univerzitního typu, získala fakulta k patnáctým narozeninám, 
jejichž oslavy tu na podzim probíhaly.

Dne 8. října se konalo slavnostní zasedání vědecké rady Vysoké školy 
ekonomické v Praze, na kterém byly na návrh Fakulty managementu 
uděleny tituly doktor honoris causa profesorům Arturu Dempsterovi 
z Harvardovy univerzity a jeho žáku Glennu Shaferovi, který v současnos-
ti pracuje na univerzitě v Princetonu. Tito významní statistici jsou autory 
Dempster-Shaferovy teorie evidence sloužící k popisu nejistých znalostí 
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Výroční zpráva za rok 2009
hojně se vyskytujících ve všech ekonomických aplikacích. Dne 9. října 
pak oba nově jmenovaní čestní doktoři přijeli i do Jindřichova Hradce, 
kde Arthur Dempster přednesl přednášku pro studenty a učitele fakulty.

Oslavy patnáctileté existence Fakulty managementu vyvrcholily dne 
4. listopadu při slavnostním zasedání Vědecké rady FM VŠE za přítom-
nosti několika rektorů vysokých škol, děkanů fakult a dalších význam-
ných hostů. Neméně slavnostní bylo i zahájení provozu nových prostor 
Knihovnického a informačního centra na FM VŠE, které proběhlo za 
účasti rektora Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richarda 
Hindlse, CSc., dr. h. c., vedoucího projektu Ing. Milana Špuláka a part-
nerů Fakulty managementu v úterý 1. prosince 2009. Tím byly završeny 
ofi ciál ní doprovodné akce k 15. výročí založení fakulty.

Široké veřejnosti Jindřichohradecka i okolí byla určena pozvánka k návštěvě 
fakulty a jejích nových prostor ve čtvrtek 3. prosince. Atraktivní a velmi boha-
tý doprovodný program v tento den připravili studenti pro malé i velké ná-
vštěvníky fakulty. Zájmu veřejnosti i zaměstnanců a studentů fakulty se těšila 
beseda se známou socioložkou a publicistkou doc. PhDr. Jiřinou Šiklovou.

V Jindřichově Hradci, dne 16. 4. 2010 Prof. Radim Jiroušek, DrSc. 
děkan fakulty

Vedení fakulty a kateder

Prof. Radim Jiroušek, 
DrSc.

Děkan

Prof. Ing. Pavel Pudil, 
DrSc.

Proděkan pro vědu 
a výzkum

Ing. Vladimír Přibyl, CSc.

Proděkan 
pro studium

RNDr. Oldřich Syrovátka, 
CSc.

Proděkan pro vnější 
vztahy

PhDr. Miloslava Hiršová, 
Ph.D.

Proděkanka 
pro rozvoj

Ing. Mgr. Miroslav Malec

Tajemník 
fakulty

Prof. Ing. František 
Kovář, CSc. 

Vedoucí katedry 
managementu 

podnikatelské sféry

Ing. Jana Krbová, Ph.D. 

Vedoucí katedry 
managementu veřejného 

sektoru

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, 
CSc. 

Vedoucí katedry 
managementu 

informací

Prof. Ing. Pavel Dvořák, 
CSc.

Vedoucí katedry 
společenských 

věd

MUDr. Rudolf Střítecký

Vedoucí institutu 
managementu 

zdravotnických služeb

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

  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. Rudolf Střítecký MUDr. Vysoká škola ekonomická v Praze

24. Olga Štěpánková Prof. RNDr. CSc. FEL ČVUT

25. Oldřich Vacek JUDr. KOVO, a. s. 

26. Jan Ámos Víšek Prof. RNDr., CSc. Univerzita Karlova v Praze 

27. Dana Zadražilová Prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
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Akademický senát
Několik prvních měsíců činnosti Akademického senátu, zvoleného kon-
cem roku 2008 a prakticky pracujícího od ledna 2009 ve složení:

doc. Ing. Dr. Jan Voráček, 
CSc., předseda AS FM

Ing. Tereza Vinšová
místopředseda AS FM

Veselý Jindřich, 4. ročník
místopředseda AS FM

Ing. Jana Pevná, Ph.D. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. Ing. Václava Jaegerová

RNDr. Lenka Komárková, 
Ph.D.

Jan Brychta, 
4. ročník

Bc. Michal Hána, 
5. ročník

bylo poznamenáno hledáním efektivního způsobu práce a metod komu-
nikace s akademickou obcí i vedením fakulty. V tomto období se podařilo 
navrhnout a realizovat základní interní procesy týkající se organizace 
zasedání, specifi kace jejich obsahové stránky i kolektivní realizace zápisů. 
Senátoři se také naučili rozlišovat problémy vhodné pro ústní projedná-
vání od těch, které do jejich kompetencí přímo nespadají.

Velmi dobrá byla i spolupráce s vedením fakulty. Prakticky každého zase-
dání senátu se účastnil některý z jeho zástupců a tak byly veškeré dotazy 
i případné nejasnosti řešeny operativně. Také studentští senátoři přinášeli 
v průběhu celého období řadu legitimních námětů z řad studentů, což 
považujeme nejen za pozitivní komunikační indikátor, ale také za potvr-
zení koncepční správnosti nastavené orientace.

Fakultní akademický senát se v roce 2009 sešel celkem devětkrát a kromě 
zákonem a jednacím řádem stanovených rozpočtových a organizačních 
povinností se senátoři nejčastěji zabývali otázkami rozdělení vnitřních 
kompetencí na fakultě a způsoby realizace jejích strategicky významných 
projektů.

Zvláštní zmínku si zaslouží také společná iniciativa senátu a vedení při pří-
pravě fakultního etického kodexu studentů i zaměstnanců. Senátorům se 
také povedlo vyjednat instalaci tolik potřebných klimatizačních jednotek 
do počítačových učeben.

V dubnu všichni členové senátu zajišťovali průběh voleb fakultních 
zástupců do Akademického senátu VŠE. Místní akademická obec si v nich 
zvolila tyto pedagogické a studentské zástupce:

prof. RNDr. Jan Černý, 
DrSc., dr. h. c.

Mgr. Eliška Novotná Ing. Jan Nový

Bc. Michal Novák Bc. Pavel Vlnas

Spolupráce mezi nimi a fakultním senátem byla od samého počátku 
vynikající, celoškolští zástupci se pravidelně účastnili místních schůzí a ob-
ratem zde informovali o všech podstatných záležitostech.

Závěrem lze konstatovat, že Akademický senát Fakulty managementu 
vykročil na začátku svého funkčního období správným směrem a má 
všechny předpoklady přispívat k jejímu úspěšnému rozvoji i v následují-
cích letech.
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Výroční zpráva za rok 2009
Chronologický popis 
základních aktivit fakulty

Leden

Dne 9. ledna 2009 proběhl Den otevřených dveří. Informační schůzka 
pro zájemce o studium se zástupci fakulty začala v 10.00 hodin v aule.

Den otevřených dveří 9. ledna 2009

Dne 28. do 30. ledna 2009 Katedra managementu informací uskutečnila 
třídenní sérii miniseminářů na téma Systémové myšlení a strategické 
modelování (28. 1. Jan Voráček: Úvod do problematiky. 29. 1. Jan Vorá-
ček: Agregované modely. 30. 1. Jiří jelínek: Agentové modely). 

Březen

Dne 12. března 2009 na fakultě přednášel RNDr. Ing. Trauriga, vedoucí 
odboru kartografi e a polygrafi e Zeměměřického úřadu (a náš bývalý 
student). Jednalo se o další ze série odborných seminářů zajišťovaných 
Katedrou managementu informací.

Dne 18. března 2009 proběhl první veletrh partnerů Fakulty manage-
mentu VŠE nazvaný Sítě 2009. 

Veletrh partnerů Fakulty managementu VŠE nazvaný Sítě 2009

Dne 19. března 2009 Katedra managementu informací pořádala seminář 
s názvem Klíčová slova, klíčové vzory a multirelační učení. Přednášel 
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. z Fakulty informatiky Masarykovy 
univerzity v Brně.

Dne 20. března 2009 Katedra managementu informací připravila pro 
zájemce o nejnovější trendy v oblasti lidské interakce s počítačem 
seminář Dr. Romana Bednaříka z University of Joensuu ve Finsku s názvem 
Eye-movement tracking.

Dne 21. března 2009 se konal v sále KD Střelnice v Jindřichově Hradci 
XV. reprezentační ples Fakulty managementu.
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XV. reprezentační ples fakulty

Dne 31. března 2009 proběhla přednáška O (ne)rozšiřování Evropské 
unie RNDr. Vladimíra Kostky z VŠTE v Českých Budějovicích. 

Duben

Dne 22. dubna 2009 se konal rektorský sportovní den.

Rektorský sportovní den 2009

Dne 28. dubna 2009 vystoupil v rámci předmětu Veřejná správa v ze-
mích Evropské unie Milan Severa ze Západočeské univerzity s přednáš-
kou na téma STÁTY EU A SVĚT. 

Květen

Dne 4. května 2009 se konala přednáška ředitelky Mezinárodní organizace 
pro migraci PhDr. Sládkové na téma Pracovní migrace a fi nanční krize.

Dne 28. května 2009 Katedra managementu informací pořádala seminář 
s názvem Problematika plagiátorství na vysokých školách a technické 
prostředky pro jeho odhalování. Přednášejícím byl Ing. Jiří Přibil.

Červen

Dne 10. června 2009 Sekce ekonomie Katedry společenských věd usku-
tečnila dvoutematický diskusní seminář. Na téma Základy behaviorální 
ekonomie přednášel Ing. Libor Votava, Ph.D., a na téma Současný vývoj 
globální fi nanční krize prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.

Dne 25. června 2009 Katedra managementu informací pořádala seminář 
zabývající se problematikou simulačního modelování a jeho aplikací. 
Jako přednášející vystoupili Ing. Viktor Vojko z Ekonomické fakulty JČU 
v Českých Budějovicích a Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., z Ekonomicko-
-správní fakulty MU v Brně. 

Dne 30. června a 1. července 2009 se uskutečnily promoce absolventů 
fakulty v bakalářském a magisterském studijním programu.

Část promovaných studentů z  30. 6. 2009

Září

Dne 18. září 2009 se konaly slavnostní imatrikulace nových studentů. 
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Říjen

Dne 5. října 2009 se v aule uskutečnily veřejné prezentace uchazečů 
o funkci rektora VŠE Praha, a to současného rektora VŠE v Praze, prof. 
Ing. Richarda Hindlse, CSc, dr.h.c., a stávajícího děkana Národohospodář-
ské fakulty doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc.

Veřejné prezentace uchazečů o funkci rektora VŠE Praha

Dne 8. října 2009 na základě návrhu Fakulty managementu udělila VŠE 
v Praze čestný akademický titul doktora ekonomických věd doctor 
oeconomiae honoris causa panu Arthuru P. Dempsterovi, profesoru 
teoretické statistiky na Harvardově univerzitě, a panu Glennu Shaferovi, 
profesoru účetnictví, podnikatelské etiky a informačních systémů na 
Rutgerově univerzitě. Slavnostní ceremoniál proběhl za účasti premiéra 
ČR Ing. Jana Fischera, CSc.

Ze slavnostní ceremoniálu udílení čestných doktorátů Arthuru P. Dempsterovi a Glennu Shaferovi 

Foto po slavnostním ceremoniálu udílení čestných doktorátů Arthuru P. Dempsterovi a Glennu Shaferovi

Dne 9. října 2009 se na Fakultě managementu konala přednáška pana 
Arthura Dempstera na téma Observations on the State of the Statisti-
cal Sciences.

Arthur Dempster se podepisuje do pamětní knihy fakulty
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Dne 12. října 2009 byl Akademickým senátem VŠE znovuzvolen prof. Ing. 
Richard Hindls, CSc., dr. h. c., rektorem Vysoké školy ekonomické (VŠE). 

Listopad

Dne 4. listopadu 2009 byla ve vestibulu Fakulty managementu otevřena 
výstava k 15. výročí existence Fakulty managementu s názvem „Fa-
kulta managementu a genius loci”. Výstava dokumentovala kulturně-
-historický vývoj místa ilustrovaný dobovými materiály a fotografi emi. 
Ve druhé části byly představeny významné osobnosti, které zde dříve žily 
(archeolog J. Richlý, malířka T. B. Pezellen).

Ukázka z výstavy „Fakulta managementu a genius loci“

Ukázka z výstavy „Fakulta managementu a genius loci“

Dne 4. listopadu 2009 veřejným zasedáním Vědecké rady Fakulty ma-
nagementu VŠE konaným v 10.00 hod. ve velké aule vyvrcholily oslavy 
15. výročí založení Fakulty managementu. 

Veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty managementu VŠE
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Výroční zpráva za rok 2009
Dne 6. listopadu 2009 se uskutečnily podzimní promoce bakalářského 
a magisterského studijního programu.

Dne 11. listopadu 2009 proběhla schůzka studentů FM s pracovníky 
zahraničního oddělení VŠE v Praze ohledně možností studia v zahraničí.

Schůzka studentů FM s pracovníky zahraničního oddělení VŠE

Dne 12. listopadu 2009 Katedra managementu informací pořádala 
seminář s názvem Analýza a modelování fi nančního potenciálu 
domácností. Přednášejícími byly RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D., z Fakulty 
managementu VŠE a RNDr. Marie Forbelská, CSc., z Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity.

Dne 18. listopadu 2009 si fakulta běžeckými štafetami připomněla Den 
studentstva.

Prosinec

Dne 1. prosince 2009 se uskutečnil seminář věnovaný praktickým hle-
diskům vytváření klastrů (regionálních – místních sítí různých subjektů 
sledujících společný podnikatelský či jiný zájem). Vystoupil zde Ing. Jan 
Jareš, který se ve spolupráci se společností Czechinvest touto problema-
tikou aktivně zabývá.

Dne 1. prosince 2009 proběhlo ofi ciální slavnostní otevření Knihov-
nického a informačního centra na FM VŠE za přítomnosti vedení školy, 
představitelů města Jindřichova Hradce, ředitelů místních škol a vedou-
cích představitelů kulturních organizací.

Slavnostní otevření Knihovnického a informačního centra na FM VŠE 
(rektor Hindls a zástupce Hochtief )

Slavnostní otevření Knihovnického a informačního centra na FM VŠE
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Dne 3. prosince 2009 se konal první ročník předvánoční prodejní 
výstavy a studentský „Happening Day“. Na něm vystoupili se svým 
programem studenti a zaměstnanci fakulty.

 

Studentský „Happening Day“

Studentský „Happening Day“

Vánočně naladěný den byl příjemně doplněn besedou se známou 
socioložkou a publicistkou doc. PhDr. Jiřinou Šiklovou.

Beseda s Jiřinou Šiklovou

Dne 10. prosince 2009 Katedra managementu informací pořádala 
seminář s názvem Průchodnost 1. ročníkem na FM VŠE. Přednášející, 
RNDr. Lenka Komárková, Ph.D., se v něm zabývala úspěšností studentů 
v povinných předmětech 1. ročníku bakalářského studia na naší fakultě.

Dne 17. prosince 2009 Katedra managementu informací pořádala se-
minář s názvem Nové možnosti při tvorbě elektronických dotazníků. 
Přednášel Bc. Lukáš Novotný, student naší fakulty. 
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Výroční zpráva za rok 2009
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2009 byla na Fakultě managementu realizována výuka v následu-
jících studijních programech s kreditním systémem studia:

Tříletý bakalářský studijní program v oboru  f management v pre-
zenční i kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli 
studenti ve všech ročnících studia.

Pětiletý magisterský studijní programu v oboru  f management v pre-
zenční i kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli již 
pouze studenti, kteří překročili standardní délku studia.

Dvouletý magisterský navazující studijní program v oboru  f mana-
gement v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním 
programu byli studenti v obou ročnících studia.

Doktorský studijní program v oboru  f management, který realizuje 
fakulta ve spolupráci s ÚTIA AV ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny 
v oddíle Doktorské studium v kapitole Věda a výzkum.

V navazujícím magisterském studijním programu byly otevřeny čtyři 
vedlejší specializace v prezenční i kombinované formě studia:

management podnikatelské sféry f ;

management veřejného sektoru f ;

management informací f ;

management zdravotnických služeb f .

V návaznosti na zákon o vysokých školách nabízela FM VŠE veřejnosti 
i v roce 2009 placené dvousemestrální programy v rámci akreditova-
ného oboru management v bakalářském i navazujícím magisterském 
studijním programu (viz kapitola Centrum celoživotního vzdělávání).

V roce 2009 došlo (v porovnání s rokem 2008) k poklesu počtu uchazečů 
o studium v bakalářském studijním programu na fakultě a pokračoval 
tak nepříjemný trend z minulého období. Vzhledem nárůstu počtu 
uchazečů o studium v magisterském dvouletém studijním programu 
se však celkový počet uchazečů o studium na fakultě téměř nezmě-
nil. I přes nižší počet uchazečů o studium v bakalářském studijním 
programu nastoupil ke studiu předpokládaný počet studentů, avšak 
z kapacitních důvodů nebylo přijato ke studiu pouze 38 uchazečů 
v kombinované formě studia.

Celkový počet studentů fakulty v roce 2009 stoupl oproti počtu v před-
chozím roce pouze o 16, tj. cca o 1,1 % (viz tabulky). Počet studentů lze 
tedy, zejména díky strategii ve stanovování počtu přijímaných studentů, 
považovat za stabilizovaný a odpovídající i dlouhodobé strategii rozvoje 
fakulty, která předpokládá cílový počet studentů cca 1500. V roce 2009 
byla dokončena první etapa dostavby fakulty, která se týká především 
knihovny a studovny a z hlediska výukových prostor přinesla nové počí-
tačové učebny a možnost úpravy uvolněných prostor bývalé knihovny 

na dvě učebny určené pro malé skupiny studentů. Nově vybudované 
knihovnické a informační centrum významným způsobem zlepšilo 
podmínky studentů pro studium a v neposlední řadě také pro týmovou 
práci. Počet zahraničních studentů se v porovnání s rokem 2008 zvýšil, 
avšak celkově tvořili zahraniční studenti v roce 2009 pouze 5 % studentů 
fakulty.

V roce 2009 absolvovalo na FM VŠE 149 studentů bakalářský studijní pro-
gram, z nich 118 v prezenční formě studia a 31 v kombinované formě 
studia. Navazující magisterský studijní program absolvovalo celkem 161 
studentů, z toho 77 v prezenční a 84 v kombinované formě studia.

V roce 2009 byl na Fakultě managementu již v podstatě dokončen 
přechod na studijní plán E založený na systému kreditů ECTS ve všech 
studijních programech a ve všech formách studia. Přechod byl zahájen 
od akademického roku 2005/2006 a od zimního semestru akademic-
kého roku 2007/2008 již ve studijním plánu E studovali všichni studenti 
fakulty studující v řádné době studia. Ke dni 31. 10. 2009 studovalo 
v plánech D a D1, které nejsou založeny na ECTS, jen 46 studentů všech 
typů studia, což jsou jen cca 3 % všech studentů fakulty. 

Velká pozornost byla opět věnována vnitřnímu evaluačnímu procesu, 
který se opírá především o zpětnou vazbu studentů. V roce 2009 byla 
navíc zahájena práce na rozsáhlé inovaci studijních plánů bakalářského 
a dvouletého magisterského studijního programu, která přinese studen-
tům díky modulární struktuře studijních plánů podstatně větší možnosti 
specializace studia.

Studijní neúspěšnost byla ve srovnání s ostatními fakultami VŠE mírně 
vyšší. Tuto neúspěšnost způsobuje především poměrně velká část stu-
dentů 1. ročníku kombinovaného studia, kteří se z různých důvodů sami 
rozhodnou ve studiu nepokračovat. 

Studijní oddělení spolu s proděkanem pro studium v roce 2009
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Studijní programy na FM VŠE

Prezenční forma Kombinovaná forma

Kreditní Bakalářský studijní program Bakalářský studijní program

Magisterský navazující studijní program Magisterský navazující studijní program

Magisterský pětiletý program Magisterský pětiletý program

Doktorský studijní program (viz kap. 
Věda a výzkum)

Doktorský studijní program (viz kap. 
Věda a výzkum...)

Zájem o studium na FM VŠE v akademickém roce 2009/2010

Bakalářský program Magisterský navazující program*

Prezenční Kombinované Prezenční Kombinované

Přijatých přihlášek 679 325 92 311

Účastníků přijímaček 398 195 55 207

Úspěšných uchazečů 328 165 48 158

Přijatých uchazečů 328 127 41 117

Zapsaných studentů 184 120 31 89

* pouze uchazeči z jiných fakult či škol

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

Prezenční Kombinované Celkem

Bakalářský 516 350 866

Magisterský navazující 249 345 594

Magisterský pětiletý 2 1 3

Celkem 767 696 1463

Počet studentů bakalářského a magisterského studia k 31. 10. 2009

Studijní program Prezenční Kombinované Celkem

Bakalářský 484 343 827

Magisterský navazující 289 360 649

Magisterský pětiletý 2 1 3

Celkem 775 704 1479

Počet zahraničních studentů na FM VŠE k 31. 10. 2009

Prezenční studium Kombinované studium

Bakalářský Magisterský 
navazující

Magisterský 
pětiletý

Bakalářský Magisterský 
navazující

Magisterský 
pětiletý

27 12 1 19 17 0

Počet absolventů v roce 2009 

Prezenční Kombinované Celkem

Bakalářský 118 31 149

Magisterský navazující 77 84 161

Magisterský pětiletý 0 0 0

Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2008/2009

Počet studentů, 
kterým bylo 

ukončeno studium**

Celkový počet 
studentů ve studijním 

programu

Procentuální 
vyjádření

Bakalářský 182 866 21,01 %

Magisterský navazující 58 593 9,76 %

Magisterský pětiletý 0 3 0,00 %

** Započítáni jsou studenti, kterým bylo ukončeno studium do 31. 8. 2009, tedy v akademickém roce 
2008/2009. Z tohoto důvodu celkový počet studentů v daném studijním programu vychází ze stavu  
ke dni 31. 10. 2008.

Věda a výzkum, vnější vztahy 
a zahraniční styky

Zaměření výzkumu a vývoje FM VŠE

Vědecko-výzkumná činnost fakulty se rozvíjí zejména v oblasti základ-
ního a jen výjimečně aplikovaného výzkumu. Někteří pracovníci kateder 
se přesto vedle zapojení do řešení dílčích vědeckých úkolů snaží o pro-
pojení nejnovějších vědeckých poznatků s praxí.

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.

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

V oblasti výzkumu a vývoje se pracovníci Fakulty managementu zamě-
řují především na budování a stálé rozšiřování souboru modelů a metod, 
které modernímu manažerovi zajistí možnost včas a správně se rozhodo-
vat. 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 zamě-
řeny na rozvoj a aplikaci široké škály disciplín, které manažerskou činnost 
a zejména pak manažerské rozhodování podporují.

Základními organizačními jednotkami, v rámci nichž jsou vědecko-vý-
zkumné 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. 
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Výroční zpráva za rok 2009
Doktorské studium

Díky již zmíněné dlouholeté spolupráci s ÚTIA AV ČR byl na základě 
společně připravené a předložené žádosti v říjnu 2003 akreditován 
doktorský studijní program pro obor management. V roce 2008 bylo 
schváleno prodloužení akreditace tohoto společného doktorského 
studijního programu a zároveň byl akreditován ekvivalentní doktorský 
studijní program v anglickém jazyce. 

Za velký úspěch lze považovat získání akreditace k habilitačnímu řízení 
a řízení ke jmenování profesorem v oboru management, které MŠMT 
udělilo Fakultě managementu na základě předložených dokumentů 
v červnu 2009 (platnost akreditace je do 20. října 2017).

K přijímacímu řízení do doktorského studia pro školní rok 2009/2010 se 
přihlásilo 10 uchazečů z toho sedm vykonalo přijímací zkoušky a bylo 
přijato ke studiu. K 31. 12. 2009 bylo do studia v doktorském programu 
zapsáno 21 doktorandů (šest do prezenční a 15 do kombinované formy 
studia). V průběhu roku 2009 úspěšně obhájili doktorskou práci a získali 
titul Ph.D. další dva studenti doktorského studijního programu (Ing. Kincl 
a Ing. Votava).

V rámci zapojování studentů a doktorandů do vědecké práce se dne 
20. 3. 2009 se uskutečnil 4. ročník Interní doktorské konference dokto-
randů FM VŠE. 

Významné projekty výzkumu a vývoje

GAČR 

Analýza a modelování finančního potenciálu českých (sloven- f
ských) domácností; 402/09/0515 – RNDr. Jitka Bartošová, 1. 1. 2009 – 
31. 12. 2010 

MŠMT – NPV II 

Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ); f  2C06019 
– Prof. Pavel Pudil DrSc., 1. 7. 2006 – 30. 6. 2011 

IGA VŠE 

Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací f , č. 39/08 
Ing. Tomáš Kincl; 21. 7. 2008 – 30. 9. 2009

Modelování optimální turistické destinace,  f č. 40/08; Ing. Martin 
Musil 21. 7. 2008 – 30. 9. 2009

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

Publikační činnost za rok 2009

Publikační činnost za rok 2009

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku 3

Sestavované práce (monografie, sborník, číslo časopisu) 2

Kvalifikační práce 1

Recenze 17

Jiný druh publikace (denní tisk, oponentní posudky apod.) 0

Odborná monografie 5

Knižní monografie – příspěvek 56

Článek ve sborníku s mezinárodní účastí 3

Příspěvek ve sborníku bez mezinárodní účasti 16

Článek v odborném periodiku – recenzovaný 4

Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný 1

Skripta 0

Učebnice 2

Výzkumná zpráva 110

Celkem 134

Ocenění prací studentů 

Ve školním roce 2008/2009 v celoškolské soutěži VŠE ESOP 2009 byly 
oceněny práce studentů FM VŠE:

V kategorii seminární práce

Vojtěch Fröhlich, Kateřina Harudová, Richard Trelo:  f Jihočeský ko-
morní festival 2009; vedoucí práce Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

Klára Zdeňková:  f Management vybraných oblastí; vedoucím práce 
byl Ing. Pavel Pokorný.

V kategorii bakalářská práce

Kristýna Červenková:  f Fenomén non-compliance u dospělých pa-
cientů oddělení kardiologie; vedoucí práce Ing. Ondřej Lešetický.

Kateřina Boušková:  f Požadavky praxe na kompetence čerstvých absol-
ventů manažerských oborů; vedoucí práce PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.

Lukáš Novotný:  f PDA pro práci manažera; vedoucím práce byl 
Ing. Pavel Pokorný.

V kategorii diplomová práce

Ing. Jitka Tlamsová:  f Zhodnocení možných stabilizačních efektů roz-
počtové politiky obcí v ČR; vedoucí práce byla doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

Ing Ivo Krejčí:  f Aplikace integrovaného modelu managementu 
a návrh Balanced Scorecard v organizaci; vedoucím práce byl 
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
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Ing. Jan Melichar:  f Bezpečnost a ochrana dat a informací v bankov-
nictví pro manažery; vedoucím práce byl Ing. Pavel Pokorný.

Jedno ze tří ocenění získala studentka naší fakulty Ing. Ladislava Davi-
dová se svou diplomovou prací Strategická analýza podniku v 10. kole 
Soutěže o nejlepší odbornou studentskou práci s družstevní tematikou, 
která je vyhlašována pro vysoké školy Družstevní asociací ČR. Vedoucím 
práce byl prof. Ing. František Kovář, CSc. 

Vnější vztahy

Dne 9. ledna 2009 proběhl Den otevřených dveří za účasti asi 150 
zájemců o studium. Kromě publikování řady článků v regionálním 
a celostátním tisku, řady inzerátů i účast v několika televizních a rozhla-
sových relacích byla opět významnou aktivitou, jež měla podpořit zájem 
o studium na FM, účast na říjnovém Evropském veletrhu pomaturitního 
a celoživot ního vzdělávání Gaudeamus v Brně. 

Veřejnosti, především pak studen tům středních škol na Jindřichohra-
decku, byly určeny besedy o významu oboru management a opako vané 
promítání vzdělávacího filmu Klimatické zariadenie má poruchu (na jeho 
vzniku se podílela i FM a jeho promítání ve školách se již stalo určitou 
tradicí). Významným faktorem, který v celostát ním měřítku podporuje 
povědomí o FM, je aktivní účast v Asociaci univerzit třetího věku ČR. 
V rámci centralizovaného rozvojového projektu se podařilo získat více 
než 200 tisíc korun a zorganizovat v rámci konání Letní školy U3V jede-
náct kurzů pro seniory.

Podobně jako v roce 2008 pokračoval proces získávání kvalitních part-
nerů – podnikatelských subjektů, občanských sdružení a obcí. Tato spo-
lupráce je většinou podložena Deklarací o spolupráci, která umožňuje 
realizaci student ských praxí, bakalářských a diplomových prací i případ-
ných společ ných projektů. Významným dopadem této aktivity pro FM 
je nejen odstartování vytváření sítě dobrovolných partnerů, kteří podle 
svých možností mohou přispívat i k řadě dalších činností FM, ale i získání 
zájemců o studium a nových klientů pro kurzy celoživotního vzdělávání. 
Kromě již zadaných bakalářských a diplomových prací a zajištěných 
praxí bylo výsledkem této aktivity konání březnového Prvního veletrhu 
partnerů FM VŠE Sítě 2009.

Rozvojové  
a transformační projekty
V roce 2009 přijalo MŠMT projekt OP VK (Oblast podpory 2. 2. – Vyso-
koškolské vzdělávání) s názvem FM VŠE – inovace studijního oboru 
a vzdělávacích programů Fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci. 
Partnerem projektu je Ostravská Univerzita v Ostravě a Město Jindřichův 

Hradec. Projekt je zaměřen na inovaci bakalářského, magisterského 
a doktorského studijního programu FM s cílem udržet doposud vyni-
kající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu 
vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit konkurence-
schopnost absolventů na mezinárodním trhu práce. Tohoto cíle bude 
dosaženo úpravou struktury studijních programů, zavedením modularity 
při současném řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, zvýšením 
důrazu na multidisciplinární přístup, rozvíjením kritického a tvořivého 
myšlení studentů a posílením profesní orientace bakalářského programu 
a zvýšením indivi dualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem je 
propojování výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia. 

Řešení projektu bylo zahájeno 26. 5. 2009. V průběhu roku se uskutečnilo 
několik setkání pracovníků fakulty zaměřených na hledání možností 
úpravy povinného základu a vytvoření prostoru pro větší volitelnost 
modulů a k diskusi byly předloženy první návrhy úpravy struktury baka-
lářského studijního programu. Současně byly zahájeny práce na vytvoření 
nástrojů ke sledování kvality vzdělávacího procesu a mapování potřeb 
cílových skupin. Ve druhé polovině roku začaly pracovat skupiny pro řešení 
otázek zajištění praxe a prostupnosti studijních programů. Byly též zmapo-
vány potřeby dalšího školení pedagogů ve vztahu k očekávaným změnám 
ve struktuře programů, obsahu učiva a výukových metodách.

V roce 2009 byla zahájeny práce na přípravě projektu do Operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace  s pracovním názvem Rekonstrukce 
a modernizace části budovy FM. Cílem projektu je revitalizace a rozvoj 
infrastruktury FM pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně- 
-vývojové a inovační aktivity.

Dílčími cíli bude (1) zajištění moderní infrastruktury pro výuku a vědu stu-
dentů doktorského studia, (2) zajištění rozvoje infrastruktury pro potřeby 
pořádání doktorských a mezinárodních konferencí, workshopů, kulatých 
stolů apod. a (3) vytvoření vhodných prostor pro zapojení absolventů do 
výzkumu a vývoje, zejm. projektů, programů a dalších vědecko-výzkum-
ných aktivit.

Klíčovými aktivitami projektu by měla být (1) rekonstrukce 1. nadzem-
ního podlaží, kde byla původně umístěna knihovna (nyní přestěhována 
do nového pavilonu), jejich přeměna na moderní výukové prostory 
včetně sociál ního zázemí a technické infrastruktury (rozvody apod.), 
(2) revitalizace dvorany a přeměna na víceúčelové konferenční prostory, 
(3) rekonstrukce nezbytné technické infrastruktury 1. nadzemního 
podlaží (vstup a kolo stav) a (4) revitalizace zahrady, která bude sloužit 
k regeneraci a odpočinku členů akademické obce.

V rámci spolupráce s Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze pokračo-
valo řešení projektu Návrh metodiky systému pro sledování efektivnosti 
vzdělávacího procesu s cílem podpory studijní úspěšnosti studentů 
VŠE.

V témže roce se fakulta podílela partnersky na předložení projektu Aso-
ciace pedagogů s názvem Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environ-
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Výroční zpráva za rok 2009
mentálních a ekonomických souvislostech. Projekt uspěl a jeho řešení 
bude zahájeno počátkem roku 2010.

Akademičtí pracovníci fakulty

Stav zaměstnanců v roce 2009

Kategorie pracovníka Fyzický stav z toho ženy Přepočtený stav Zkrácená 
pracovní doba

Profesor 6 0 5,10 1

Docent 6 3 5,88 1

Odborný asistent 29 13 26,40 8

Asistent 3 2 1,93 2

Lektor 1 1 0,71 1

Celkem pedagogů 45 19 40,02 13

Hostující zahr. prof. 1 0 0,33 0

Vědecký pracovník 11 2 8,0 11

Technicko-hospodář. 
pracovník

23 13 22,72 3

Pracovník děl. pov. 5 3 5,0 0

Obch.-provoz. prac. 1 1 0,50 1

Celkem fakulta 86 38 76,57 28

Kvalifi kační a věková struktura akademických pracovníků 
v roce 2009 (ve fyzických osobách)

Kategorie do 30 30–40 40–50 50–60 nad 60 Průměrný 
věk

Profesor 0 0 0 0 6 68,38

Docent 0 2 1 2 1 49,51

Odborný asistent 0 12 6 7 4 46,45

Asistent 2 0 1 0 0 32,70

Lektor 0 0 0 0 1 60,81

Vědecký prac. 4 1 3 1 2 43,49

Kvalifi kační růst zaměstnanců FM VŠE 
v roce 2009

Úspěšné ukončení profesorského řízení (udělení titulu prof.) –  f
 jeden zaměst nanec.

Úspěšné ukončení habilitačního řízení (udělení titulu doc.) –  f
 jeden zaměst nanec.

Úspěšné ukončení doktorského studia (udělení titulu Ph.D.) –  f
dva zaměst nanci.

Zahájení doktorského studia – dva zaměstnanci. f

Zpráva o činnosti kateder

Katedra managementu informací

Informace o katedře

Kvalifi kační složení katedry ke konci roku 2009

Zařazení Počet

Profesor 2

Docent 2

Odborný asistent s doktorátem 5

Odborný asistent 4

Externí spolupracovník 2

Student doktorského studia 5

Počet zaměstnanců katedry se oproti loňskému roku nezměnil, pouze 
Dr. Kotoučková odešla na mateřskou dovolenou. Tento dočasný výpadek 
jsme řešili za pomoci externích spolupracovníků.

Kvalifi kačně se katedře dařilo, dva kolegové úspěšně obhájili své doktor-
ské práce (RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D., a Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.) 
a Ing. Anna Černá, CSc. se habilitovala a rozšířila tak skupinu katedrových 
docentů. 

Katedra managementu informací v roce 2009

Pedagogické aktivity

Katedra zajišťovala výuku informatických a matematických předmětů 
na všech stupních a formách studia. Zvláštní péči věnovali její členové 
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zejména výuce a rozvoji vedlejší specializace management informací. 
Kromě svých hlavních výukových směrů jsme vypomáhali ostatním 
katedrám formou vyžádaných přednášek, cvičení, seminářů a vedení 
závěrečných prací. Odpovídající číselné údaje jsou následující:

Typ studia Počet studentů Počet předmětů

Bakalářské 1834 25

Navazující 670 15

Celkem 2504 40

V roce 2009 bylo pod vedením členů katedry úspěšně obhájeno 38 ba-
kalářských, 26 diplomových a jedna doktorská disertační práce.

Kromě přímé výuky se členové katedry podíleli také na tvorbě klasických 
i elektronických studijních materiálů a prezentací, průběžně inovovali 
své předměty a přispívali k rozvoji obsahu i formy studia na celofakultní 
úrovni. K tomu docházelo zejména v rámci projektů:

Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů.  f Projekt fi nan-
covaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
č. CZ.1.07/2.2.00/07.0264,

Návrh metodiky systému pro sledování efektivnosti vzdělávacího  f
procesu s cílem podpory studijní úspěšnosti studentů VŠE. Rozvojový 
projekt FIS a FM VŠE.

Průběžně jsme se snažili sladit naše vzdělávací programy s požadavky 
praxe a zajistit jejich obsahovou kompatibilitu s obdobnými českými 
i zahraničními vzdělávacími programy. Chtěli jsme si tak zajistit pod-
mínky pro brzkou internacionalizaci některých našich kurzů. S tím souvi-
sela i rostoucí mobilita pedagogů v rámci programu ERASMUS.

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 
výzkumných projektů (viz tabulka).

Zdroj ID Název Účast

MŠMT, NPV II 2C06019 Získávání a modelování (lékařských) znalostí 
(ZIMOLEZ)

6

GAČR 402/09/0515 Analýza a modelování fi nančního potenciálu 
českých (slovenských) domácností

2

VŠE, IGA 39/08 Kvalita webu: determinanty uživatelské 
spokojenosti s webem

1

Nejvíce vědeckých výsledků prezentovali členové katedry na mezinárod-
ních (17) a národních (7) konferencích, úspěšní jsme byli také v různých 

časopisech (6) a knihách (4). Někteří kolegové se také podíleli na organi-
zování významných vědeckých setkání:

Workshop on Uncertainty Processing f  (Liblice, září 2009, ve spolu-
práci s ÚTIA AV ČR Praha).

12 f th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making 
under Uncertainty (Litomyšl, září 2009, ve spolupráci s Ostravskou 
univerzitou).

Konference s mezinárodní účastí  f Finanční potenciál domácností 
(Jindřichův Hradec, prosinec 2009). 

Externí aktivity

Řada pracovníků katedry pracovala ve vědeckých, redakčních i jiných 
institucionálních radách, působila ve fakultním i školním akademickém 
senátu a byla aktivní také v rámci nejrůznějších hodnotitelských komisí.

Katedra opět udržovala tvůrčí i pedagogickou spolupráci s Univerzitou 
Pardubice a poskytovala konzultační činnost fakultním i regionálním 
partnerům v různých oblastech svých odborných kompetencí. 

Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o katedře

Kvalifi kační struktura interních pracovníků katedry byla koncem roku 
2009 následující: jeden profesor, dva docenti, pět odborných asistentů 
s hodností Ph.D. nebo CSc., tři odborné asistentky, které jsou zároveň 
interními doktorandkami. V září 2009 začal na katedře působit hostu-
jící profesor z Austrálie pan C. R. Sinclair, MBA. Katedra spolupracovala 
i s exter ními pracovníky, významnými odborníky z praxe.

Katedra managementu podnikatelské sféry v roce 2009
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Pedagogické aktivity

Katedra managementu podnikatelské sféry zajišťovala výuku mana-
žerských disciplín v bakalářském a magisterském studiu v prezenční, 
kombinované a mimořádné formě studia. Katedra zajišťovala oborové 
předměty z managementu, marketingu, ekonomiky a fi nancí podniku, 
účetnictví a vedlejší specializaci management podnikatelské sféry. 
Součástí výkonů katedry byla realizace státních závěrečných zkoušek 
z oboru management v bakalářském i magisterském studijním pro-
gramu.

Vybraní pedagogové byli školiteli a vyučujícími v doktorském studijním 
programu fakulty, jsou členy oborových či vědeckých rad (EF JU Č. Budě-
jovice, ESF MU Brno). Řada pedagogů se aktivně podílela na výuce v rámci 
mimořádného studia a aktivitách Centra celoživotního vzdělávání. 

Vědeckovýzkumné a publikační aktivity

Členové katedry publikovali v domácích i zahraničních odborných časo-
pisech včetně konferencí. Doc. Ing. M. Hesková, CSc., publikovala v rámci 
interního grantu VŠ ŠKODA AUTO M. Boleslav, Brand management 
v automobilovém průmyslu č. MM/01/07, a je členkou Redakční rady 
Univerzity Komenského, Fakulty managementu v Bratislavě. Pracovníci 
katedry byli zapojeni do projektu FM VŠE – Inovace studijního oboru 
a vzdělávacích programů FM VŠE Praha v J. Hradci. 

Externí aktivity

Pracovníci katedry působili v nejrůznějších komisích vybraných insti-
tucí a orgánech vysokých škol. Např. prof. Ing. F. Kovář, CSc., působil 
jako porotce Finanční akademie Česká koruna, Ing. M. Hesková, CSc., 
jako členka výchovně vzdělávací komise při Družstevní Asociaci ČR, 
doc. Ing. P.  Pirožek, Ph.D., působil jako zpravodaj hodnotící komise OP 
VK MŠMT pro program 2.2 a hodnotitel projektů OPPI MPO pro program 
Školicí střediska a rozvoj. Dvě pracovnice katedry jsou členkami Akade-
mického senátu FM. 

Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o katedře

Katedra managementu veřejného sektoru je garantem specializace 
management veřejné sféry a regionálního rozvoje, podílí se na výuce 
předmětů v oborovém základu a garantuje státní závěrečné zkoušky 
a obhajoby diplomových prací ve specializaci.

Personální obsazení katedry v roce 2009: pět přepočteného pracovníka, 
jeden interní doktorand, jeden externí doktorand, tři externí spolupra-
covníci.

Dva členové katedry působili jako ročníkoví učitelé a dva členové 
katedry působili v Akademickém senátu VŠE. Jeden člen katedry je 
předsedou disciplinární komise FM. Tři členové katedry studují externě 
v doktorském studijním programu a na katedře působí jeden interní 
doktorand. Všichni členové katedry se podílejí na výuce ve společném 
bakalářském studijním programu Sociální pedagogika s Pedagogickou 
fakultou JU ČB Sociální pedagogika.

V rámci soutěže ESOP byly oceněny jedna semestrální práce a jedna 
diplomová práce vedené na katedře. Jedna diplomová práce získala 
ocenění děkana fakulty.

Katedra managementu veřejného sektoru v roce 2009

Pedagogické aktivity

Katedra zabezpečovala výuku celkem 23 předmětů ve všech studijních 
programech FM v prezenční i kombinované formě studia a 12 předmětů 
ve studijním programu PF JU Sociální pedagogika.

Výukou členů katedry prošlo v jednotlivých předmětech 2279 studentů, 
z toho 1369 prezenční a 910 kombinované formy studia a dále 370 
studentů ve studijním programu PF JU Sociální pedagogika.

Jako garant specializace katedra zajišťovala SZZK šest dnů. Dva členové 
katedry se účastnili oborových SZZK v počtu jednoho dne a SZBMN 
v počtu čtyř dnů. Členové katedry vedli celkem 50 diplomových a 73 
bakalářských prací.
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Vědeckovýzkumné a publikační aktivity

Členové katedry úspěšně dokončili jeden vědecký projekt IGA (Musil) 
a jsou členy externích výzkumných projektů (Nový – člen týmu) – pod-
pořeno grantem MŽP a Sedláková (manažerka projektu) – podpořeno 
z ESF v rámci grantů Jihočeského kraje.

Členové katedry se podíleli na dvou podávaných vědeckých projektech 
do GA ČR, publikovali 17 článků a statí a zpracovali jeden oponentní 
posudek. Zúčastnili se 12 konferencí, kde přednesli své příspěvky a za-
pojili se čtyřmi tématy do specifi ckého výzkumu FM. Také spolupracovali 
s Jihočeskou univerzitou na projektu podpořeném OP VK. 

Externí aktivity

Členové katedry působili v těchto oblastech:

konzultace a poradenství v oblasti veřejné správy (Karlovarský kraj  f
a Vysočina – Krbová) včetně vypracovávání posudků; působili jako 
externí hodnotitelé operačních programů (Krbová);

členství v Radě celoživotního vzdělávání vysoké školy CEVRO Institut  f
Praha (Krbová);

lektorské působení pro Ministerstvo vnitra ČR – vzdělávání úředníků  f
v rámci Jihočeského kraje (Krbová);

lektorské působení pro Sociologické nakladatelství (Novotná); f

podpora a rozvíjení programu PětP, který je zaměřen na pomoc  f
handicapovaným dětem (Sedláková);

podpora studentského projektu jindřicháč.cz (Sedláková) f

působení v řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb  f
města Jindřichova Hradce (Sedláková).

Členové katedry se účastnili vzdělávacích seminářů pořádaných mimo 
FM. V rámci předmětu manažerská praxe celkem 11 studentů úspěšně 
absolvovalo odbornou praxi.

Katedra společenských věd

Informace o katedře

Katedra společenských věd je složena ze čtyř sekcí: sekce humanitních 
věd, která se zabývá oblastmi práva, psychologie, sociologie a fi lozofi e, 
sekce ekonomie, sekce jazyků a sekce tělesné kultury. Vedoucím katedry 
byl prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc., ve funkci jeho zástupkyně nadále 
působila doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková. Tajemníkem katedry byl 
Ing. Mgr. Pavel Král.

Katedra společenských věd se podílí především na zabezpečení výuky 
předmětů celoškolského základu, jak v rámci bakalářského, tak v rámci 
navazujícího magisterského studia, a to jak v prezenční, tak v kom-
binované formě studia. Členové katedry zajišťují bakalářské zkoušky 
z ekonomie, fi nancí, práva a jazyků a působí jako vedoucí i opo nenti 
bakalářských a diplomových prací.

Katedra se dále podílí na zajišťování výuky pro Centrum celoživotního 
vzdělá vání (CCV) a významnou měrou zabezpečuje výuku Sociální peda-
gogiky (studijní program společný s Jihočeskou univerzitou). Doc. Hejda 
zde garantuje specializaci bezpečnostní služby.

Na katedře pracovalo 14 stálých pracovníků a nadále zde působili i ex-
terní spolupracovníci z podnikatelské a veřejné sféry. 

Katedra společenských věd v roce 2009 (zbytek katedry je na následující fotografi i)
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Zbytek katedry společenských věd v roce 2009

Sekce ekonomie

Pedagogické aktivity

Pracovníci sekce zajišťovali výuku ve třech ekonomicky zaměřených kur-
zech bakalářského programu, dvou kurzech magisterského pro gramu 
a jednom kurzu doktorského programu. Vedli 12 diplomových, sedm 
bakalářských a jednu disertační práci. Připravili a realizovali dva kurzy pro 
potřeby Centra celoživotního vzdělávání a jako každoročně zpracovali 
přijímací testy pro magisterské navazující studium. 

Vědeckovýzkumné aktivity

Pracovníci sekce publikovali celkem pět příspěvků ve sbornících 
konferencí, tři články v odborných časopisech, třikrát přispěli kapitolou 
do odborných publikací. V rámci činností sekce byly vypracovány dva 
oponentní posudky na disertační práce a jeden na odbornou publikaci. 
Libor Votava se účastnil řešení grantu Analýza a modelování fi nančního 
potenciálu českých (slovenských) domácností, GAČR č. 2402/09/0515. 

Kvalifi kační změny

Libor Votava: Ukončeno doktorské studium – závěrečná obhajoba –  f
únor 2009.

Pavel Dvořák: Ukončeno profesorské řízení na Fakultě fi nancí a účet- f
nictví VŠE (listopad 2008), jmenování – březen 2009.

Humanitní sekce

Pedagogické aktivity

Pracovníci sekce zajišťovali výuku sedmi kurzů bakalářského, čtyř kurzů 
magister ského a jednoho kurzu doktorského studijního programu. Dále 
vyučovali v sedmi kurzech programu Sociální pedagogika (společný pro-
gram s JČU) a vedli 22 diplomových a 57 bakalářských prací. Jan Hejda 
působil jako školitel dvou doktorandů a podílel se na zajištění státních 
zkoušek v programu Sociální pedagogika.

Sekce zajišťovala též psychologicko-po radenskou a právně-poradenskou 
činnost pro studenty a zaměstnance. 

Vědeckovýzkumné aktivity

Značné vytížení pedagogickou činností se v r. 2009 projevilo negativně 
na publikační činnosti členů sekce. V tomto roce Jan Hejda vypracoval 
recenzní posudek pro Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na práci Jaroslava Šejvla – Shrnutí 
drogové mortality za roky 1998–2008.

V závěru roku členové sekce připravili dva projekty do interní grantové 
soutěže IGA, z nichž jeden byl přijat. 

Sekce jazyků

V roce 2009 fungovala sekce jazyků jako součást katedry společenských 
věd. S cílem zajištění především kvalitní přípravy budoucích manažerů 
po jazykové stránce zajišťovala sekce jazyků v roce 2009 stejně jako 
v předcházejících letech výuku pěti světových jazyků – anglického, ně-
meckého, francouzského, španělského a ruského. Studenti studují vždy 
dva jazyky (jeden jako odborný, druhý jako základní), přičemž jedním 
z nich je angličtina. 

Na sekci jazyků bylo v roce 2009 pro letní semestr sedm pracovníků, 
z toho pět vyučujících angličtiny a dva vyučující němčiny (z toho 
vždy jeden rodilý mluvčí). V zimním semestru byla personální situace 
stejná. Ostatní jazyky byly zabezpečovány především externě. Odborné 
předměty vyučované v angličtině byly zabezpečovány kromě vyučují-
cích sekce také externími pracovníky z praxe. V oblasti výuky sledovala 
sekce jazyků zajištění vysoké odborné úrovně jazykových kurzů při 
zachování profi lace každého pracovníka, tzn. že každý vyučující v rámci 
sekce jazyků byl úžeji odborně specializován, což je podmínkou jeho 
odborného růstu a následně podmínkou zajištění odpovídající kvality 
vyučovacího procesu. 

Sekce nabízela kromě základních celoškolsky povinných kurzů pro 
začátečníky a pokročilé i volitelné předměty, z nichž největší zájem byl 
o odborné předměty v cizím jazyce, zejména angličtině. V roce 2009 byl 
počet studentů ve skupinách 15–18, podařila se zajistit zvýšená hodi-
nová dotace především odborného jazyka (tříhodinové kurzy/týden), 
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přičemž výuka jazyků byla nadále rovnoměrně rozvržena tak, že existo-
vala nabídka jazykových kurzů v každém jednotlivém semestru po celou 
dobu studia. V rámci sekce jazyků probíhala výuka v počtu průměrně 12 
vyučovacích hodin týdně na učitele. Sekce jazyků se permanentně snaží 
reagovat nejen na zájem studentů, ale především na potřebu kvalitních 
jazykových znalostí v profi lu absolventa fakulty a vysokých nároků na 
aktivní znalost cizích jazyků v manažerské praxi.

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 pořádaných fakultou. 
Sekce jazyků opět zajišťovala již pravidelnou výuku anglického jazyka pro 
zaměstnance fakulty. Také v roce 2009 poskytovala sekce jazyků pomoc 
ve formě překladů a jazykových konzultací ostatním zaměstnancům 
a vedení. Pracovníci sekce se podílejí na zabezpečení průběhu a garance 
přijímacích zkoušek z jazyků na FM VŠE a na organizaci jazykových zkou-
šek a garanci jazykové výuky v rámci Programu doktorandského studia na 
fakultě.

Sekce jazyků byla zapojena i 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. 

Institut managementu zdravotnických služeb

Informace o katedře

Institut managementu zdravotnických služeb zastává v organizační 
struktuře Fakulty managementu roli nejmenší odborné katedry. V roce 
2009 zde působili na pozicích interních zaměstnanců odborní asis-
tenti MUDr. Rudolf Střítecký (úvazek 0,4), Ing. Ondřej Lešetický (0,5) 
a prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. (úvazek 0,1).

Již tradičně těží IMZS ze spolupráce s hostujícím profesorem School of 
Clinical Medicine, Cambridge University Prof. Dr. Rudolfem Haňkou (úvazek 
0,1) a pozici pomocné vědecké síly obhájila slečna Bc. Daniela Kandilaki.

V rámci externí spolupráce v minulém roce s IMZS dále spolupracovali:

Doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., Ing. Hana Karásková (KMPS FM VŠE) f

Ing. Jan Mlčák, MBA (ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.) f

Ing. Jan Pokorný a MUDr. Bc. Pavel Jedlička (soukromí konzultanti) f

Pracovníci IMZS vesměs pokračují v dalším kariérním či odborném růstu: 
Ing. Lešetický postoupil do 3. ročníku postgraduálního studia, D. Kandilaki 
fi nišuje magisterské navazující studium. 

prim. MUDr. Rudolf 
Střítecký

Ing. Ondřej Lešetický prof. Ing. Pavel Pudil, 
DrSc.

prof. Ing. Rudolf Haňka, 
Ph.D.

Ing. Jan Mlčák, MBA doc. Ing. Petr Pirožek, 
Ph.D.

Ing. Hana Karásková Bc. Daniela Kandilaki

Pedagogické aktivity

Pracovníci institutu zajišťovali výuku studentů prezenční i kombinované 
formy – a to jak na bakalářském, tak zejména na magisterském stupni 
studia. V souladu s harmonogramem studia na Fakultě managementu 
proběhly státní závěrečné zkoušky specializace a vedení/obhajoba 
kvalifi kačních prací.

Bakalářská práce Kristýny Červenkové na téma Fenomén non-compli-
ance u dospělých pacientů oddělení kardiologie (vedoucí Ing. Leše-
tický) získala ocenění rektora VŠE pro nejlepší bakalářskou práci za rok 
2009.

O bezproblémovém fungování Institutu managementu zdravotnických 
služeb v rámci struktury celé VŠE Praha a o atraktivnosti studijní speciali-
zace management zdravotnických služeb svědčí mimo jiné 30% nárůst 
počtu zájemců – studentů, kteří se rozhodli prohlubovat své znalosti 
v oblasti zdravotnického managementu. Specializace MZS si tak udržela 
pozici druhé nejoblíbenější volby v žebříčku preferencí. Také absolutní 
počet uchazečů ve specializaci vykazuje za poslední čtyři roky mírně ros-
toucí trend. V roce 2009 si management zdravotnických služeb vybralo 
celkem 65 studentů prezenčního a kombinovaného studia.

I v tomto roce pokračovala těsná spolupráce s katedrou managementu 
podnikatelské sféry při zajištění výuky, státních závěrečných zkoušek 
anebo v rámci vědecko-výzkumných aktivit.
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Vědeckovýzkumné a publikační aktivity

Aktivity pracovníků institutu se odbývaly víceméně formou přednášek na 
konferencích nebo odborných seminářích:

Lešetický, Voráček, Střítecký, Jelínek:  f Manažerské simulátory ve 
zdravotnictví, Konference ICEQ 2009.

Střítecký:  f Regulační poplatky a jejich význam, IIR PULS 2009.

MUDr. Střítecký je součástí řešitelského týmu projektu NPV II –  ZIMOLEZ 
– získávání a modelování (lékařských) znalostí, a dále působil v rámci 
pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR, kde se podílel na analýze 
hodnocení dopadu vybraných reformních systému poskytování zdravotní 
péče v České republice. 

Externí aktivity

V červenci roku 2009 se pracovní skupina (MUDr. Střítecký, Ing. Karás-
ková a Bc. Kandilaki) zúčastnila evropského projektu Healthacross. 
Projekt vycházel ze strukturální analýzy regionů Dolního Rakouska 
a Jihočeského kraje a měl vytvořit základní předpoklady pro poskytování 
zdravotní péče přes hranice. 

Také v roce 2009 pokračovala spolupráce na projektu Komparace 
efektivity léčby dospělých pacientů ortodontickými aparáty (partneři: 
stomatologická MUDr. Soldánové v Jindřichově Hradci a Klinika zubního 
lékařství LF UPOL Olomouc). 

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)

Prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání byly v roce 2009 reali-
zovány:

Kurzy pro veřejnost f  (jazykové kurzy, kurz podvojného účetnictví, 
výpočetní techniky aj.).

Přípravné kurzy předpokladů k manažerskému rozhodování f  k při-
jímacím zkouškám na FM VŠE (Jindřichův Hradec, Praha).

Kurzy pro podniky f  (Pollmann – management lidských zdrojů, ang-
ličtina, výpočetní technika).

Celoživotní vzdělávání f  – bakalářský a magisterský program.

Mimořádné studium f  jednotlivých předmětů akreditovaných studij-
ních programů (slouží především k získání znalostí a dovedností podle 
specifického zájmu účastníka programu).

Kurzy pro studenty f  FM VŠE – základy angličtiny, základy matematic-
kého myšlení, ruština.

Univerzita třetího věku f  – celkem 209 přihlášených seniorů mělo 
v kurzu Kvalita života a informační společnost na výběr ze tří předmětů: 

Kapitoly z teorie a praxe udržitelného života, základy výpočetní techniky 
a angličtina pro všední den. Potřetí se na FM VŠE konala Letní škola U3V, 
zaměřená na angličtinu, základy výpočetní techniky, účetnictví, manage-
ment lidských zdrojů, životní styl a zdraví, krajinnou ekologii aj.

CCV zastupovalo FM VŠE na veletrhu Gaudeamus v Brně. f

Celkem 36 kurzy, které pořádalo CCV, prošlo v roce 2009 424 účastníků.

Sport na FM
Zajištění všech sportovních a pohybových aktivit je na Fakultě manage-
mentu v kompetenci Sekce tělesné kultury Katedry společenských věd 
ve spolupráci s Univerzitním sportovním klubem, přičemž úlohou sekce 
je především zajištění zápočtových kurzů tělesné výchovy a Univerzitní 
sportovní klub koncentruje svoji činnost na zájmové volnočasové spor-
tovní aktivity pro studenty i pedagogy fakulty.

Vedoucím Sekce tělesné kultury je Ing. Mgr. Pavel Král. Společně s ním 
se na výuce v roce 2009 podílelo dalších šest lektorů. Nabídka kurzů je 
přizpůsobena poptávce a kromě osvědčených kurzů je snaha každý rok 
nabídnout nové kurzy – v roce 2009 přibyly kurzy lezení v přírodních te-
rénech. Mimo běžné semestrální výuky si mohli studenti vybírat i z kurzů 
lyžování v italském středisku Passo Tonale nebo letních výcvikových 
kurzů v Dobronicích u Bechyně. Velký zájem studentů a výborná zpětná 
vazba svědčí o smysluplnosti kurzů tělesné výchovy.

Aktivně jsme se zapojili do rektorského sportovního dne 22. dubna 2009. 
Pro studenty i pedagogy byly uspořádány turnaje ve fotbalu, volejbalu, 
tenisu, florbalu a streetbalu, připraven byl maraton v aerobiku. Pro pracov-
níky fakulty byl při této příležitosti připraven pěší a cykloturistický výlet.

Ve volném čase mohli studenti i zaměstnanci fakulty využívat pravi-
delných aktivit Univerzitního sportovního klubu, nabídka se v tomto 
roce opět o něco rozšířila. 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 druhý ročník 
„Souboje kolejí“ a soutěží o nejuniverzálnějšího sportovce a sportovkyni 
Fakulty managementu. Významným počinem roku bylo zprovoznění 
webových stránek Univerzitního sportovního klubu.

Mimořádných úspěchů v mezinárodním měřítku dosáhli naši sportovci. 
Při naší první účasti na mezinárodním fotbalovém turnaji v Eindhovenu 
prohráli naši borci až ve finále a přivezli pohár za druhé místo. Velikým 
úspěchem bylo také šesté místo týmu USK FM v jediném zimním závodě 
světového poháru v Adventure Race Bergson Winter Challenge 2009. Na 
mezinárodním mistrovství republiky v nejtěžším extrémním expedičním 
týmovém závodě Adventure Race 2009 obsadilo naše družstvo osmé 
místo.
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Rok 2009 přinesl nejen mnoho sportovních úspěchů, ale hlavně velké 
zapojení studentů a zaměstnanců do všech sportovních aktivit.

Zprávy o činnosti  
technických úseků

Centrum výpočetní techniky (CVT)

Oblast činnosti CVT zahrnuje:

správu a rozvoj lokální počítačové sítě, včetně technického zabezpe- f
čení (servery, aktivní prvky…);

instalace, opravy a údržbu počítačových stanic (hardware, software); f

provoz, údržbu a aktualizace informačních systémů a informačních  f
zdrojů;

správu a rozvoj dalších systémů závisejících na spravovaných infor- f
mačních zdrojích. 

Lokální počítačová síť FM

Budova FM je kompletně vybavena strukturovanou kabeláží kategorie 
5e a vyšší. Páteř sítě je kompletně přepínána rychlostí 1 Gb/s. V roce 
2009 byly v souvislosti s potřebou rozšiřování a dalšího rozvoje síťové in-
frastruktury zakoupeny nové páteřní prvky. Jedná se o dvojici přepínačů 
H3C S5800 propojené rychlostí 2x10 Gbps a připravené pro používání 
nového komunikačního internetového protokolu IPv6, jehož kompletní 
zavádění na FM bude probíhat pravděpodobně v první polovině roku 
2010.

Celá síť je administrativně rozdělena na několik oddělených částí: 
zaměstnaneckou s pracovními stanicemi zaměstnanců, učebnovou se 
stanicemi na studovnách, serverovou se servery zajištujícími různé síťové 
služby, bezdrátovou, kolejní (viz dále) a další.

V poslední době v souvislosti se zvyšováním dostupnosti přenosných 
počítačů s bezdrátovým připojením výrazně vzrůstá význam bezdrátové 
sítě. Všechny učebny fakulty a většina společných prostor je pokryta 
bezdrátovou sítí zapojenou do celosvětové wi-fi sítě Eduroam. V roce 
2009 byly původně samostatné přístupové body bezdrátové sítě na-
hrazeny kompletním jednotným bezdrátovým systémem od firmy H3C 
založeným na momentálně nejvýkonnějším dostupném wi-fi standardu 
802.11n.

Významnou částí sítě je i studentská kolejní síť nacházející se na Švecově 
koleji, která byla v minulých letech postupně zasíťována strukturovanou 
kabeláží kategorie 5e. Připojení do kolejní sítě je zde umožněno pouze 

ubytovaným studentům. K registraci, bezpečnému ověřování a připojení 
do sítě je používán vlastními silami vyvinutý systém využívající protokol 
802.1x. Datové připojení celé budovy Švecovy koleje (bývalých Šveco-
vých kasáren), kde je kromě koleje umístěna i menza a několik kanceláří 
SÚZ VŠE, je řešeno optickým kabelem rychlostí 1 Gb/s.

Připojení celé sítě k Internetu realizuje datový okruh, který má od druhé 
poloviny roku 2008 rychlost 1 Gb/s (CESNET). Značný význam mezi 
internetovými aplikacemi mají videokonference a IP telefonie. Telefonní 
ústředna FM je napojena do VoIP sdružení CESNET. Bezplatná IP tele-
fonie je místními uživateli intenzivně využívána. K zabezpečení chodu lo-
kální počítačové sítě FM je v současné době používáno 10 serverů s ope-
račními systémy Novell Netware, Microsoft Windows Server a Linux. 

Technické vybavení uživatelů

Vybavení uživatelů představuje přibližně 300 stanic různých konfigurací 
a velké množství síťových, případně lokálních tiskáren. Standard operač-
ního systému představuje MS Windows XP. Z používaných kancelářských 
programů je standardem balík programů MS Office. Pro antivirovou 
ochranu stanic je nasazeno komplexní antivirové řešení s centrální 
správou od firmy McAfee. 

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 o velikosti 512 MB. 

Útvar Notebook Pracovní stanice Celkem

Knihovna 2 3 5

THP 8 24 32

IMZH 5 3 8

KMIH 10 10 20

KMPH 7 9 16

KMVH 4 4 8

KSVH 16 10 26

Přednáškové sály 13 4 17

Ostatní 11 8 19

Celkem 76 75 151

Počítačové laboratoře

V současnosti je k účelům výuky a samostatné práce studentů k dispo-
zici celkem 146 počítačů rozmístěných v osmi počítačových učebnách 
a studovnách. Učebny č. 565 a č. 566 vznikly v novém pavilonu infor-
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mačního centra. Jsou vybaveny moderní AV technikou a je možné je 
provozovat i ve spojeném režimu (zatažením mobilní příčky) a využít tak 
plný počet zde umístěných PC (56 ks). K výuce i samostudiu jsou určeny 
učebny č. 320 a č. 312 (v každé se nachází 16 ks PC), učebna č. 307 (20 ks 
PC) je určena 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 počí-
tačová studovna vybavená 24 ks multimediálních PC. Početnou a stále 
sílící skupinu představují zařízení studentů, kteří využívají vlastní note-
book připojený do LAN pomocí bezdrátové sítě Eduroam. V současné 
době se počet takto registrovaných stanic studentů přiblížil číslu 1300. 
Kromě nově vybudovaných prostor knihovny, které jsou plně pokryty 
signálem bezdrátové sítě, mohou příslušně vybavení studenti využívat 
v prostorách FM i další speciálně k tomuto účelu upravená místa.

Pro potřeby tisku a kopírování jsou studentům k dispozici dvě výkonné 
síťové tiskárny – jedna v prostorách Švecovy koleje – a pět barevných 
multifunkčních zařízení, z nichž tři jsou umístěny v prostorách nového 
pavilonu knihovny. Studenti doktorandského studijního programu 
mohou navíc využít síťovou tiskárnu, která je umístěna v doktorandské 
studovně.

Samostatnou kapitolou jsou počítačové stanice studentů na kolejích při-
pojené do fakultní sítě. Jejich celkový počet kolísá, v průběhu semestru 
se pohybuje okolo 280 ks.

Informační systémy a informační zdroje Fakulty managementu  
ve správě CVT

Oblast lze rozdělit na dvě části:

studijní informační systém; f

komunikační systémy. f

Systémy využívají pro své uživatelské rozhraní většinou technologii 
WWW. 

Studijní informační systém

Od konce roku 2008 je používán celoškolský systém ISIS (Integrovaný 
Studijní Informační Systém), který nahradil původně používaný systém 
ISFM (Informační Systém Fakulty Managementu).

Komunikační systémy

Elektronická pošta. Obsahuje vedle standardních komunikačních 
rozhranní pro připojení samostatných klientů (pop, imap), také WWW 
rozhraní umožňující uživatelům přístup ke své elektronické poště odkud-
koli prostřednictvím Internetu a běžného prohlížeče.

Klokan. Webové zrcadlo vyhrazeného diskového prostoru fakultní 
počítačové sítě, tzv. katedrální disky K. Zde jsou pedagogy průběžně 
umisťovány soubory s konkrétním vztahem k výuce (výukové materiály 

v elektronické podobě, zadání semestrálních prací, výsledky testů apod.). 
Pouhým zkopírováním souboru do určité adresářové struktury tak 
pedagogové zveřejní data ostatním uživatelům, kteří k nim mají přístup 
prostřednictvím webového rozhraní.

Kapr. Interní diskusní fórum určené pro výměnu informací a názorů.

Moodle. E-learningový systém určený pro přímé nasazení při výuce jak 
studentů denní formy studia, tak studentů kombinované formy.

WWW stránky

Hlavní webové stránky fakulty managementu 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 informač-
ními systémy umožňují přístup k veřejně dostupné agendě fakulty. 
V roce 2009 prošly stránky kompletní rekonstrukcí, jejímž výsledkem 
je kromě sladění vzhledu stránek s ostatními fakultami VŠE také nová 
struktura a obsah odpovídající aktuálním potřebám a trendům.

Infokanál

Pro zlepšení poskytování lokálních informací uživatelům existuje v pro-
storách budovy systém pro distribuci vizuálních informací s použitím 
velkoplošných TV panelů. V současné době systém obsluhuje tři LCD 
panely rozmístěné ve vybraných částech budovy FM.

Ostatní systémy

Systém elektronické kontroly vstupů

Jedná se o centrální řídící systém napojený na databázi identifikačních 
čipových karet VŠE, který zajišťuje správu a evidenci vstupů do prostor 
zabezpečených tímto systémem. V současné době jsou přístupovým 
systémem kromě venkovního parkoviště zajištěny i všechny učebny 
a studovny FM s výjimkou učeben dočasně vzniklých v prostorách 
bývalé knihovny, u kterých se v dohledné době předpokládá kompletní 
rekonstrukce v rámci další etapy dostavby FM.

Kamerový bezpečnostní systém

Stávající kamerový systém byl v roce 2009 kompletně inovován a do-
plněn o další kamery monitorující vybrané prostory v nové budově 
informačního centra. V současné době systém obsluhuje 59 kamer 
s automatickým digitálním záznamem.

Samoobslužná šatna

V roce 2009 byly započaty práce na instalaci systému samoobslužné 
šatny umístěné v prostorách foyer. Systém je (podobně jako elektronický 
přístupový systém) napojen na databázi identifikačních čipových karet 
VŠE. V současné době probíhá testovací provoz, uvedení do plného 
provozu se předpokládá na jaře 2010.
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Ediční oddělení (EDO)

Pracovníci edičního oddělení FM zajišťují sami nebo ve spolupráci s dal-
šími útvary fakulty, široké spektrum služeb. Tyto služby jsou primárně 
určeny pro potřeby fakulty a studentů, ale může je využívat i široká 
veřejnost. 

Zajišťované služby

Ediční služby

Ediční oddělení je nově schopno zajištovat odbornou a jazykovou re-
dakci, grafickou úpravu a profesionální předtiskovou přípravu publikací. 
Rutinními činnostmi jsou kopírování, skenování a zhotovování krouž-
kové 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, ve-
dení skladu skript a učebních textů. 

Audiovizuální služby

Pořizování videozáznamů přednášek, zpracování záznamů, kopírování AV 
ma teriálů pro potřeby výuky a fakulty, foto- a videodokumentace akcí FM, 
obsluha a údržba AV zařízení na FM, obsluha a údržba AV instalace v učeb-
nách č. 107, 127, 133, 207, 208, 225, 307, 311, 312, 320, 331, 408, 414, 425, 
430a, nově 565 a 566. 

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 2009

V roce 2009 ediční oddělení vydalo nebo se podílelo na vydání následu-
jících publikací:

Cvičební texty z účetnictví – dotisk  f (I. Stejskalová, A. Zmrhalová)

Manažerská psychologie – dotisk  f (M. Hiršová)

Marketingová komunikace  f (M. Hesková, P. Štarchoň)

Sborník k česko-japonskému semináři f

Sborník WUPES 09 (Proceedings of the 8 f th Workshop on Uncertainty 
Processing) (UTIA a FM VŠE)

Almanach Fakulta managementu. Publikace k 15. výročí založení FM f

Finanční potenciál domácností 2009. Sborník příspěvků na CD-ROM f

Finanční potenciál domácností 2009. Sborník abstraktů – brožura f

V roce 2009 ediční oddělení zajistilo přípravu, tvorbu a realizaci obsa-
hově bohatého almanachu k 15. výročí fakulty. V rámci této činnosti 

zkompletovalo obsáhlý fotografický a faktografický archiv týkající se 
historie fakulty. Ediční oddělení se také podílelo na vytvoření nového 
orientačního systému fakulty v souvislosti s přístavbou Knihovnického 
a informačního centra nebo na zpracování a instalaci výstavy „Fakulta 
managementu a genius loci“.

Knihovna FM

V roce 2009 prošla knihovna FM VŠE řadou náročných činností. Především 
to byla příprava fondu na jiný systém stavění, ochranu a přístup uživatelů 
k tomuto fondu. Každý výtisk byl opatřen ochranou páskou 3M, byly 
doplněny a opraveny hřbetní štítky pro stavění fondu ve volném výběru 
a další přípravné práce pro přestěhování knihovny do nových prostor, 
které byly slavnostně otevřeny pro uživatele z řad pedagogů, studentů 
a veřejnosti 1. prosince 2009.

Personální obsazení

Ke dni 30. 6. 2009 odešla D. Nováková do důchodu. Od 1. září nastoupila 
Mgr. Věra Kubátová. Pracovnice navštěvovaly kurz angličtiny, odborná 
školení pořádání SKIPem, AKVŠ, VŠE (např. Možnosti měření efektivnosti 
a výkonnosti pro VŠ knihovny, Zpracování elektronických zdrojů do 
knihovních katalogů, INFORUM).

Akvizice, zpracování a ochrana fondů

V roce 2009 byl fond doplňován nově vycházejícími tituly v souladu 
s profilem fakulty (1550 knihovních jednotek). Ve fondu kateder byla 
provedena revize. Nedohledané tituly budou odepsány v r. 2010.

Jako příspěvek k 15. výročí fakulty byla zpracována bibliografie novino-
vých a časopiseckých článků Fakulta v tisku. Mgr. Kubátová se podílela 
na zpracování a instalaci výstavy Fakulta managementu a genius loci. 

2005    2006   2007  2008  2009

Fond celkem 23879 25860 27643 29273 30076

z toho knihy 23497 25471 27254 28874 29677

ostatní dokumenty  382  382  389  399  399

přírůstky  1400  2060  1850  1740  1550

úbytky  120  69  67  110  54

Služby

Odborné knihovnické a informační služby poskytovaly pracoviště 
půjčovny a studovny. Knihovna nadále zajišťovala služby studentům 
kombinovaného studia ve dnech jejich soustředění (pátek, sobota). Po-
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Výroční zpráva za rok 2009
kračovaly rozšířené termíny poskytovaných služeb studentům kombino-
vaného studia společného studijního programu s PF JČU. 

 2005 2006 2007 2008  2009

Celkem výpůjčky 11064 12262 13902 14065 14405

MVS – z jiné knihovny  94  50  46  51  60

MVS – jiné knihovně  22  58  44  64  52

Celkem uživatelé 1006 1047 1099 1069 1111

Závěr
Jak je vidět z předkládané zprávy, Fakulta managementu žila v roce 2009 
bohatým akademickým životem, sama zajišťovala nebo se organizačně 
podílela na celé řadě akcí. Projevují se stále početnější snahy o spo-
lupráci a navazování kontaktů s organizacemi a složkami jak v rámci 
 regio  nu, tak přesahující jeho hranice. Některými aktivitami zasahuje 
fakulta i do mezinárodního akademického života. Zde bych chtěl 
především vyzdvihnout organizaci dvou mezinárodních vědeckých 
seminářů v září 2009 (Workshop on Uncertainty Processing konaný v Lib-
licích a Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under 
Uncertainty, který se uskutečnil v Litomyšli), udělení čestných doktorátů 
profesorům Arthuru Dempsterovi a Glennu Shaferovi a skutečnost, že ve 
školním roce 2009/2010 pobývá na fakultě hostující profesor Carl Sinclair 
z Austálie. Nicméně potřebné podstatné zvýšení mobility jak pedagogů 
tak i studentů nás teprve čeká. Pro zvýšení atraktivity pro zahraniční stu-
denty i pedagogy toho ještě fakulta musí hodně udělat. Musí zvýšit po-
čet předmětů vyučovaných v cizích jazycích a začít pořádat letní školy, či 
alespoň letní kurzy otevřené pro účastníky z českých i zahraničních škol. 
Zvýšení mezinárodních aktivit fakulty, úspěšné ukončení projektu na 
inovaci studijních programů FM, ze kterého vyplyne zkvalitnění pedago-
gického procesu a zvyšováním podílu vědeckovýzkumné činnosti pra-
covníků považuji za základní úkoly pro fakultu v nejbližší budoucnosti. 
Nicméně skutečnosti, že fakulta je již nyní mnohými vnímána nejen 
jako významný partner pro spolupráci, ale též jako poradní a vzdělávací 
instituce, na níž se mohou v případě potřeby obrátit, si velmi cením.

V závěru bych chtěl poděkovat všem, kterým není budoucnost fakulty 
lhostejná a svou podporou napomáhají k jejímu rozvoji a tolik potřeb-
ným úspěchům.

V Jindřichově Hradci, dne 20. dubna 2010

Prof. RadimJiroušek, DrSc.  
děkan fakulty
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