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Závěr

Když se tak zamýšlím, jak nejlépe charakterizovat uplynulý rok 2010, tak se
obávám, že nejvýstižněji to vyjádřím slovy, že to byl na delší dobu poslední
rok, který lze nazvat téměř bezproblematickým. V jeho průběhu nám sice
MŠMT v důsledku vládních úsporných opatření zkrátilo již přidělený rozpočet o 1,72 procenta, nicméně koncem roku nám zase trochu vrátilo, takže
celkový propad oproti roku 2009 nebyl zas tak významný (zvláště v porovnání se snížením rozpočtu, které se projevuje mezi roky 2010 a 2011). Navíc
to byl rok, ve kterém na Fakultě managementu úspěšně proběhlo historicky
první habilitační řízení. Dalším úspěchem bylo získání grantu z operačního
programu VaVpI (operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který je
zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR), ze kterého bude financována podstatná část realizace dalších
stavebních úprav budovy fakulty. Ty budou realizovány v průběhu roku
2012. O dalších aktivitách v roce 2010 na poli pedagogickém i vědeckém se
čtenář dozví na dalších stránkách této zprávy.
Já bych však zde chtěl ještě zmínit skutečnost, že jsem byl potěšen, že fakulta začala intenzivněji plnit i další úlohu vysoké školy, kterou je dle zákona
o vysokých školách i podíl na kulturním rozvoji společnosti. Nejenom pro
studenty, ale i pro veřejnost začali studenti a pracovníci Fakulty managementu pořádat pravidelné výstavky v knihovně, zorganizovali koncert
hudebního tělesa Ondřeje Havelky, a velkého úspěchu dosáhli i nastudováním a předvedením divadelního představení hry Mrazík, které proběhlo
v předvánočním čase. Věřím, že tyto kulturní činnosti budou pokračovat
i nadále a Fakulta se tak stane nejen vzdělávací, ale i nepřehlédnutelnou
kulturní institucí města Jindřichův Hradec. Ostatně, jak Fakulta managementu plní svou úlohu, zda rok 2010 byl spíše o úspěšný či neúspěšný, posoudí
čtenář nejlépe sám při čtení dalších částí této zprávy.

Výroční zpráva za rok 2010

Úvod

Výroční zpráva
za rok 2010

38

3
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Vedení fakulty a kateder

Výroční zpráva za rok 2010

Děkan
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Proděkan pro vědu
a výzkum

Proděkan
pro studium

Prof. Radim Jiroušek,
DrSc.

Prof. Ing. Pavel Pudil,
DrSc.

Ing. Vladimír Přibyl, CSc.

Proděkanka
pro rozvoj

Tajemník
fakulty

Vedoucí katedry
managementu
podnikatelské sféry

PhDr. Miloslava Hiršová,
Ph.D.

Ing. Mgr. Miroslav Malec

Prof. Ing. František
Kovář, CSc.

Fakulta managementu VŠE v Praze
7.

Radim Jiroušek

Prof., DrSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

8.

Cyril Klimeš

Doc. Ing., CSc.

Ostravská univerzita v Ostravě

9.

Vojtěch Konopa

Prof. Ing., CSc.

Technická univerzita Liberec

10.

František Kovář

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

11.

Lenka Kožichová

Ing.

ČSOB, a. s. – pobočka Jindř. Hradec

12.

Václav Kubišta

Prof. Ing., CSc.

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

13.

Martin Mandel

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

14.

Milan Mareš

Prof. RNDr., DrSc.

ÚTIA

15.

Karel Matoušek

Ing.

Městský úřad J. Hradec

16.

Jiří Močkoř

Prof. RNDr., DrSc.

Ostravská univerzita v Ostravě

17.

Karel Nenadál

RNDr.

Vysoká škola ekonomická v Praze

18.

Stanislav Palúch

Doc. RNDr., CSc.

VŠDS

RNDr. Oldřich Syrovátka,
CSc.

19.

Pavel Pech

Prof. RNDr., CSc.

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

20.

Vladimír Přibyl

Ing.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vedoucí katedry
managementu veřejného
sektoru

21.

Pavel Pudil

Prof. Ing., DrSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

22.

Rudolf Střítecký

MUDr.

Vysoká škola ekonomická v Praze

23.

Olga Štěpánková

Prof. RNDr. CSc.

FEL ČVUT

Proděkan pro vnější
vztahy

24.

Oldřich Vacek

JUDr.

KOVO, a. s.

25.

Jan Ámos Víšek

Prof. RNDr., CSc.

Univerzita Karlova v Praze

26.

Dana Zadražilová

Prof. Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Vedoucí katedry
managementu
informací

Vedoucí katedry
společenských
věd

Vedoucí institutu
managementu
zdravotnických služeb

doc. Dr. Ing. Jan Voráček,
CSc.

Mgr. Eliška Novotná,
Ph.D.

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

6.

Kajetana Hontyová

Prof. Ing., Ph.D.

Ekonomická univerzita Bratislava

Zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2010
k vzájemnému ujasnění budoucích priorit, kompetencí a strategických
rozvojových příležitostí. K názorovému sblížení přispělo i výjezdní zasedání
pražského akademického senátu, které se uskutečnilo na naší fakultě.

I z tohoto stručného souhrnu je zřejmé, že Akademický senát Fakulty
managementu se v průběhu roku 2010 vyprofiloval jako orgán, řešící
ve spolupráci s vedením fakulty otázky jejího strategického rozvoje a na
základě podnětů členů akademické obce i zásadnější provozní záležitosti.
V tomto trendu chtějí senátoři pokračovat i v příštím roce. V něm také
předpokládají aktualizaci fakultního volebního a jednacího řádu, která by
sladila některé administrativní postupy s platným řádem AS VŠE.
Zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2010

Akademický senát
Fakultní akademický senát pracoval v roce 2010 jako stabilní a sehraný
tým, využívající osvědčených metod práce. K řádnému zasedání se
senátoři sešli celkem devětkrát, jejich mimořádná setkání jsou upřesněna
níže. Zákonem určená jednací problematika zahrnovala především diskusi
o fakultním hospodaření v roce 2009 a vyjádření k návrhu rozpočtu pro
rok 2010, dále pak stanoviska k interním organizačním změnám, diskusi
o návrhu fakultní rozvojové strategie a motivačního systému pro mladé
pracovníky nebo spolupráci na vytváření dlouhodobého záměru VŠE
i jejího etického kodexu.
Kromě toho spolupracovali senátoři s vedením fakulty na problematice
řízení jejích vnějších vztahů a marketingu, zabývali se problematikou
kolejí a menzy a průběžně sledovali projekt inovace studijního programu.
Jejich aktivity zaměřené na dořešení provozních pravidel nové budovy
vyústily ve spoluorganizaci setkání studentů s vedením fakulty, na němž
byly nejzávažnější náměty veřejně diskutovány. Zvláštní zmínku si zaslouží
také společná iniciativa senátu a vedení při návrhu a pilotní implementaci
systému pro měření výkonnosti fakulty.
Konstruktivní byla i spolupráce s fakultními zástupci v Akademickém
senátu VŠE. Ti se pravidelně účastnili místních jednání a informovali zde
přítomné o důležitých závěrech a plánech vedení školy. V rámci projednávání dlouhodobého záměru školy se uskutečnilo pracovní setkání fakultních senátorů s nejvyššími představiteli vedení školy, které napomohlo

Výroční zpráva za rok 2010

Vzhledem k úspěšnému ukončení studia tří studentských senátorů bylo
nutné zorganizovat doplňovací volby do Akademického senátu VŠE. Na
základě jejich výsledků nahradili Michala Nováka a Pavla Vlnase Matěj
Gottwald a Daniel Šíma. Také na fakultní úrovni došlo po prázdninách ke
změně – na uvolněné místo Michala Hány nastoupil náhradník z minulých
voleb, Roman Jandík. Všichni bývalí senátoři vykonali po dobu platnosti
svých mandátů pro fakultu kus pořádné práce, za což jim patří poděkování.
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Chronologický popis aktivit
fakulty v roce 2010
Leden

Fakulta managementu VŠE v Praze
Únor
Ve dnech 3.–5. února fakulta hostila třídenní konferenci ZNALOSTI
2010, která byla již devátou ze série konferencí Znalosti. Hlavním cílem
konference bylo utváření platformy pro komunikaci mezi výzkumem
a praxí v oblastech získávání, zpracovávání, zpřístupňování a správy
znalostí.

Výroční zpráva za rok 2010

Dne 8. 1. 2010 se uskutečnil den otevřených dveří s prohlídkou nových
prostor knihovnického a informačního centra fakulty.
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Fakulta hostila konferenci ZNALOSTI 2010
Den otevřených dveří 8. ledna 2010

Den otevřených dveří 8. ledna 2010

Pohled do auditoria konference ZNALOSTI 2010

Březen
V úterý 2. března se konala neformální beseda senátorů fakulty s rektorem a prorektory VŠE a přednáška Možné dopady a přínosy reformy
terciárního vzdělávání doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., vedoucího týmu
projektu Reforma terciárního vzdělávání MŠMT a nově jmenovaného
prorektora VŠE pro strategii.

Výroční zpráva za rok 2010
Studenti fakulty během března a dubna absolvovali v rámci kurzu
Management veřejných služeb semináře se zástupci různých veřejných
institucí.

Studenti fakulty absolvovali semináře se zástupci různých veřejných institucí
(zde ve Státním okresním archivu)

Jakub Fischer přednášel o reformě terciálního vzdělávání v rámci projektu EU

Dne 20. března 2010 se konal v sále KD Střelnice v Jindřichově Hradci
XVI. reprezentační ples Fakulty managementu, na kterém byly vyhlášeny výsledky ankety Nej osobnost FM VŠE. Zvítězil Pavel Dvořák, na
druhém místě se umístil Jan Hejda (na obrázku ho v nepřítomnosti
zastoupil Vladimír Přibyl) a na třetím Oldřich Syrovátka.

Výroční zpráva za rok 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze

Neformální beseda senátorů fakulty s rektorem a prorektory VŠE
(zleva prorektor Fischer, rektor Hindls, děkan Jiroušek)
XVI. reprezentační ples fakulty

7

Výroční zpráva za rok 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze
Byla aktualizována výstava Fakulta managementu a genius loci o část,
která se věnuje přístavbě Knihovnického a informačního centra fakulty
a jejímu architektovi, Ing. Milanu Špulákovi, který byl v březnu 2010
v anketě regionálního časopisu Sedmička Mladé fronty zvolen osobností
města Jindřichova Hradce. Pracovníci fakulty představili profil architekta
přístavby v obsáhlém článku pro místní tisk.

Výroční zpráva za rok 2010

Dne 13. dubna vystoupil pro Fakultu managementu Ondřej Havelka
a jeho ochestr Melody Makers se svým programem „Příběh jazzu“. Koncert se uskutečnil v rytířském sále Státního hradu a zámku v Jindřichově
Hradci jako jedna z posledních doprovodných akcí spojených s oslavami
15. výročí existence FM.
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XVI. reprezentační ples fakulty – vyhlášení výsledků ankety Nej osobnost FM VŠE

Duben
Ve středu 7. dubna v místním bazénu proběhla plavecká štafeta o velikonoční koš. Akce proběhla pod záštitou USK.

Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers pro Fakultu managementu
uvedli Irena Míková a Ondřej Lešetický

Plavecká štafeta o velikonoční koš

Prezentace pracovních příležitostí energetické společnosti E.ON pro
studenty a budoucí absolventy Fakulty managementu VŠE se uskutečnil
ve čtvrtek 8. dubna. V průběhu prezentace byli studenti informováni
o možnostech pracovního uplatnění, stipendií a témat pro diplomové
práce.

Zaplněný rytířský sál Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2010
První beseda v nových prostorách knihovny se konala 27. dubna
s Bc. Jiřím Zeleným, který se přišel podělit se svými zkušenostmi z Afganistánu z provincie Loghar.

Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers pro Fakultu managementu
(zleva Martin Zbrožek, Jiří Sládek, Ondřej Havelka)

Už 15. ročník Jindřichohradecké hodinovky se uskutečnil 28. dubna na
atletickém stadionu u krytého bazénu na sídlišti Vajgar.

Ve středu 21. dubna se uskutečnil rektorský sportovní den. Po celý den
probíhaly sportovní akce: volejbalový turnaj, florbalové utkání, tenisový
turnaj, fotbalový turnaj, aerobik, badminton, streetbal, bazén – volné
plavání a regenerace.

15. ročník Jindřichohradecké hodinovky

Dne 28. dubna 2010 se na fakultě uskutečnil workshop firmy KPMG na
téma „Jak přežít výběrové řízení”.

Rektorský sportovní den 2010

Výroční zpráva za rok 2010

Plakát na první besedu v nových prostorách knihovny
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Výroční zpráva za rok 2010
Květen

Fakulta managementu VŠE v Praze
Dne 12. 5. 2010 se konal 2. ročník fakultního badmintonového turnaje.

V knihovnickém a informačním centru FM byla instalovaná výstava
Historie českého družstevnictví. Dne 6. května 2010 ji v 11 hodin zahájil
výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR Mgr. Jiří Svoboda, DESS. Výstava
byla garantována a připravena Muzeem družstevnictví při Družstevní
Asociaci ČR (paní Mgr. Vladimírou Vávrovou).

Dne 17. 5. 2010 CCV zahájilo činnost Letní školy následujícími kurzy:
Člověk v bludišti vztahů; Angličtina na prázdniny; Němčina na prázdniny; Základy výpočetní techniky pro úplné začátečníky.
Červen

Výroční zpráva za rok 2010

Vystoupením 3. června na Fakultě managementu začala dvoudenní
návštěva kanadské velvyslankyně v ČR, Její Excelence, paní Valerie
Raymond. Hlavním tématem setkání bylo představení programu Zažijte
Kanadu, společného programu ČR a Kanady pro české studenty s cílem
umožnit zahraniční odbornou nebo pracovní zkušenost, zdokonalit
znalost cizích jazyků a rozšířit si poznatky o kanadské kultuře a společnosti. Pozvání přijali i zástupci široké veřejnosti, neboť cílem setkání bylo
také otevřít prostředí pro komunikaci budoucích partnerů v řadě dalších
oblastí.

Výstavu Historie českého družstevnictví zahájil výkonný ředitel
Družstevní Asociace ČR Mgr. Jiří Svoboda

Vystoupení kanadské velvyslankyně v ČR

Zahájení výstavy Historie českého družstevnictví,
výstavu zprostředkovala katedra manegementu podnikatelské sféry
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Ve dnech 6. a 7. května 2010 se konal seminář „Pokročilé možnosti ISIS“
určený pedagogům a dalším zainteresovaným pracovníkům.

Vystoupení kanadské velvyslankyně v ČR uvedl děkan Radim Jiroušek

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2010

Konference Integrace známá i neznámá

Konferenci Integrace známá i neznámá zahájila proděkanka M. Hiršová

Výroční zpráva za rok 2010

Vystoupení kanadské velvyslankyně v ČR moderoval také Ladislav Mátl
z Občanského sdružení Česká Kanada

Konference Integrace známá i neznámá – jeden z posledních příspěvků

11

Kanadská velvyslankyně v ČR si prohlédla nové Knihovnické a informační centrum fakulty

Dne 9. 6. 2010 se na půdě fakulty konala konference Integrace známá
i neznámá. Úspěšné i neúspěšné pokusy o integraci dětí a dospělých do
vzdělávacího procesu i do volnočasových aktivit komentovali lidé z jižních Čech, kteří se o to snaží již řadu let – PaedDr. Drahomíra Blažková,
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., PaedDr.
Jitka Čechová, PhDr. Jitka Balcarová a Ing. Petr Šika.

Výroční zpráva za rok 2010
Dne 14. 6. 2010 se na Fakultě managementu uskutečnilo výjezdní zasedání Akademického senátu VŠE.

Fakulta managementu VŠE v Praze
První zápisy nových studentů do studijních programů proběhly na
Fakultě managementu 15. června.

Výroční zpráva za rok 2010

Nově zapsaní studenti
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Dne 26. 6. 2010 na Fakultě managementu proběhly slavnostní promoce
absolventů bakalářského a magisterského studijního programu.
Akademický senát VŠE při prohlídce Knihovnického a informačního centra Fakulty managementu

Část promovaných studentů z 26. 6. 2010

Část promovaných studentů z 26. 6. 2010
Akademický senát VŠE při prohlídce Knihovnického a informačního centra Fakulty managementu

Část promovaných studentů z 26. 6. 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2010

Červenec

Nově zapsaní studenti

Před prázdninami se Fakulta managementu loučila s jejím dlouholetým
pedagogem a druhým děkanem – prof. Ing. Pavlem Dvořákem, CSc.
Prof. Dvořák odešel do aktivního důchodu.
Druhého července se Pavel Dvořák loučil neformálně.

Výroční zpráva za rok 2010

Další zápisy nových studentů do studijních programů proběhly na
Fakultě managementu 8. července.

Jedna z básní Pavla Dvořáka z pozdější výstavy v knihovně fakulty končí slovy:
„... je to však šíp, co stáří vypustilo, střelec, co nemine.“
Oficiální rozloučení s vedením fakulty proběhlo 23. června

Ve dnech 29. 8. – 4. 9. 2010 se na FM uskutečnila Summer school on
migration studies.
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Výroční zpráva za rok 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze

Září

Výroční zpráva za rok 2010

Poslední nových studentů do studijních programů proběhly na Fakultě
managementu 3. září.
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Japonští studenti se zapisují do návštěvní knihy v Knihovnickém a informačním centru fakulty
Nově zapsaní studenti

Dne 14. září Fakultu managementu navštívila delegace japonských studentů z Tokia. Studenti byli pozváni na komentovanou prohlídku města,
zúčastnili se semináře a večerního neformálního setkání s vedením
a pedagogy.

Seminář s japonskými studenty v zasedací místnosti děkana

Japonští studenti na prohlídce Jindřichova Hradce

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2010

Imatrikulace nových studentů
Návštěva z Lotyšska

Dne 17. a 22. září fakultu navštívili v rámci svého studijního pobytu
Janis Andrušaitis a Kristine Melece z Gauja national park foundation
a Anda Andrušaite a Baiba Lívina z Gauja National park administration v Lotyšsku. Jeden den strávili v péči Katedry managementu veřejného sektoru, besedovali s našimi studenty o národním parku (Gauja
national park), jeho správě a aktivitách soukromé nadace působící na
území parku.

Říjen
Dne 19. 10. se konal přebor fakulty v orientačním běhu.

Výroční zpráva za rok 2010

Dne 17. září proběhla imatrikulace nově zapsaných studentů.

Společné foto
Návštěva z Lotyšska

Dne 26. 10. se konaly doplňovací volby do studentské části AS VŠE.
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Dne 26. října byla zahájena výstava představující soukromé dovednosti
a zájmy pedagogů a zaměstnanců fakulty. Výstava byla rozdělena
na dvě části. V prvním patře studovny se pedagogové a zaměstnanci
prezentovali svými dodanými díly. Informace na panelech doplnila
dočasná „fakultní“ galerie i vitrína s trojrozměrnými předměty. Druhé
patro studovny bylo věnované fotografické tvorbě pedagoga Ing. Tomáše Kincla, Ph.D., který svým objektivem zachytil některé zaměstnance
při jejich volnočasových aktivitách. Spolu s ním představil své fotografie
z cest i prof. Pavel Pudil.

Výroční zpráva za rok 2010

Zahájení výstavy doprovodila hudba
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Kolektiv autorů výstavy si přál, aby návštěvníci knihovny vnímali výstavu
všemi smysly. Sluch potěšila při slavnostní vernisáži fakultní kapela ve
složení – proděkan pro studium Ing. Vladimír Přibyl, asistentka děkana
Mgr. Irena Míková, vedoucí CVT Mgr. David Štrobl, Ing. Jiří Kubát, Otakar
Dosbaba a knihovnice Mgr. Věra Kubátová. Dalším smyslem, čichem,
si mohli přítomní přivonět ke sbírce bylinek zaměstnankyně Bc. Aleny
Bindrové. Kromě „zázračných“ bylinkových čajů si návštěvníci mohli
vychutnat i speciality našich kolegyň ze sekretariátu, ze studijního a ekonomického oddělení FM.

Plakát výstavy

Část výstavy byla tvořena fotografiemi Tomáše Kincla a Pavla Pudila

Hmat se zkoušel v interaktivní dílně, kde knihovnice Alena Nouzová
zasvětila přítomné do tajemství korálkového světa.

Výroční zpráva za rok 2010
Přítomní se zúčastnili i hromadného pletení fakultní šály, která bude
věnována vítězi příští volby o nejoblíbenější osobnost FM.

Výstava měla i akční rozměr, zde se pletla šála pro nej osobnost fakulty

Výstava měla i akční rozměr, zde se studentky učily vytvářet šperky

Výroční zpráva za rok 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výstavní panely byly tentokrát hodně pestré
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Listopad
Dne 6. 11. 2010 se konaly podzimní promoce absolventů bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu na FM.

Výroční zpráva za rok 2010

Dne 10. 11. se konala informativní schůzka o možnostech studia
v zahraničí.
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Fakulta managementu VŠE v Praze
Dne 12. listopadu se uskutečnila Konference doktorandů, studentů
magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků na Fakultě
managementu VŠE. Přednášejícími byli Michal Čapek, Petr Černohorský,
Simona Hašková, Pavel Janák, Miroslav Krtička, Václav Lín, Jan Ornst,
Marie Slabá, Lucie Váchová, Veronika Zelená a Tereza Vinšová.

Informativní přednáška o možnostech studia v zahraničí
Konference se konala v nových prostorách fakulty

Na půdě fakulty se ve čtvrtek 11. listopadu konal seminář Možnosti
spolupráce FM VŠE a regionů. Na semináři vystoupili např. Karel Čada
(Zelený kruh, GAC spol. s r. o., FSV UK), Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. (FM
VŠE), Ing. Jan Nový (FM VŠE), Kateřina Ptáčková (Zelený kruh, FSV UK),
Mag. Tanja Peherstorfer (Upper Austria University of Applied Sciences,
School of Management, Steyr) a další.

Občerstvení v sousedních prostorách konferenčního sálu

Seminář v zasedací místnosti děkana

Dne 18. 11. 2010 se konal odborný seminář Katedry managementu
informací na téma Simulace vysokoškolského studia – přednášející
Ing. Jiří Jelínek, CSc. zde informoval o netradičních aplikačních možnostech počítačových simulací.

Fakulta managementu VŠE v Praze

Výroční zpráva za rok 2010

Seminář ve fakultním kinosále

Dne 23. 11. připravili studenti besedu Letem americkočínským světem
ze svých zahraničních cest.

Memoriál Jiřího Balíka

Prosinec

V pořadí druhý Happening Day proběhl na Fakultě managementu
7. prosince.

Další z akcí v Knihovnickém a informačním centru fakulty

Předvánoční Happening Day

Výroční zpráva za rok 2010

Ve středu 24. 11. se konaly běžecké štafety v městských Husových
sadech s názvem Memoriál Jiřího Balíka.
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Na Fakultě managementu v roce 2010 vznikl nový Divadelní spolek
FAMA. S nápadem na vytvoření divadelního spolku přišla současná
režisérka Dana Trefancová v říjnu. Tento nápad zaujal mnoho studentů.
Na divadelním představení a jeho přípravě se podílelo mnoho osob, a to
jak z řad zaměstnanců fakulty, tak i z řad studenstva. Prvotinou nového
Divadelního spolku FAMA byla pohádka na ruské motivy Mrazík. Podle
ohlasů některých z diváků premiéry 13. 12., kterých bylo přibližně 350,
se pohádka v jejich interpretaci velice vydařila. Představilo se 17 herců,
z nichž dva jsou členy profesorského sboru. Název FAMA je zkratka
vytvořená z počátečních písmen Fakulty managementu. Divadlo má
vlastní stránky http://divadlo.fm.vse.cz.
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Předvánoční Happening Day

Nastěnka Johana Potužníková a Ivánek Jakub Bezděkovský

Doc. Jan Hejda se svými svěřenci z kurzu sebeobrany

Mrazík Matyáš Hančl a Nastěnka Johana Potužníková

Výroční zpráva za rok 2010

Josef Spudil, RNDr. Oldřich Syrovátka a Ing. Martin Musil

Divadelní spolek FAMA a premiérové představení Mrazíka

Divadelní spolek FAMA má také dobrý PR management

Marfuša Jana Šífová a stařena Jevdokije Žaneta Havlíková

Výroční zpráva za rok 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze
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Oficiální rozloučení s hostujícím profesorem z Austrálie, C. R. Sinclairem,
proběhlo 14. 12.

Fakulta managementu VŠE v Praze
f Management veřejného sektoru,
f Management informací,
f Management zdravotnických služeb.
V návaznosti na zákon o vysokých školách nabízela FM VŠE veřejnosti
i v roce 2010 placené dvousemestrální programy v rámci akreditovaného oboru „Management“ v bakalářském i navazujícím magisterském
studijním programu. (Viz kapitola „Centrum celoživotního vzdělávání“).

Výroční zpráva za rok 2010

V r. 2010 došlo (v porovnání s rokem 2009) k nárůstu počtu uchazečů
o studium v bakalářském i navazujícím magisterské studijním programu.
Tento výsledek byl ovlivněn především tím, že byly nasazeny efektivnější metody marketingu (především prostřednictvím elektronických
médií) a uchazečům o studium v bakalářském studijním programu byla
poskytnuta možnost požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě
výsledku testu OSP u společnosti Scio s. r. o., nebo studijního průměru ze
střední školy.

Rouzloučení s hostujícím profesorem z Austrálie, C. R. Sinclairem (druhý zleva)

Studijní a pedagogická činnost
V roce 2010 byla na Fakultě managementu realizována výuka v následujících studijních programech s kreditním systémem studia:
f Tříletý bakalářský studijní program v oboru „Management“ v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním programu byli
studenti ve všech ročnících studia.
f Pětiletý magisterský studijní programu v oboru „Management“
v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním programu
studovali již pouze poslední studenti, kteří překročili standardní délku
studia. V říjnu 2010 skončila tomuto studijnímu programu platnost akreditace a fakulta v souladu se strategií vysokoškolského vzdělávání v ČR
nepožádala o její prodloužení.
f Dvouletý magisterský navazující studijní program v oboru „Management“ v prezenční i kombinované formě studia. V tomto studijním
programu byli studenti v obou ročnících studia.
f Doktorský studijní program v oboru „Management“, který realizuje
fakulta ve spolupráci s ÚTIA AV ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny
v kapitole “Doktorské studium“ v části „Věda a výzkum“.
V navazujícím magisterském studijním programu byly otevřeny čtyři
vedlejší specializace v prezenční i kombinované formě studia:
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f Management podnikatelské sféry,

Celkový počet studentů fakulty v r. 2010 v porovnání s rokem 2009 se
prakticky nezměnil (narostl o cca 0,3% – viz tabulky). Počet studentů lze
tedy, zejména díky jednotné strategii ve stanovování počtu přijímaných
studentů, považovat za stabilizovaný a odpovídající i dlouhodobé strategii rozvoje fakulty, která předpokládá cílový počet studentů cca 1500.
Počet zahraničních studentů v porovnání s rokem 2009 mírně stoupl.
Celkově však tvořili zahraniční studenti v roce 2010 pouze necelých 6 %
studentů fakulty a většina z nich byli občané Slovenské republiky.
V r. 2010 absolvovalo na FM VŠE 136 studentů bakalářský studijní
program, z nich 87 v prezenční formě studia a 23 v kombinované formě
studia. Navazující magisterský studijní program absolvovalo celkem 152
studentů, z toho 98 v prezenční a 54 v kombinované formě studia.
K 31. 10. 2010 studovalo v plánech D a D1, které nejsou založeny na
ECTS, již jen 18 studentů všech typů studia, což je jen cca 1,2 % všech
studentů fakulty. Na Fakultě managementu byl tedy reálně dokončen
přechod na studijní plán E založený na systému kreditů ECTS ve všech
studijních programech ve všech formách studia.
V roce 2010 pokračovaly práce na rozsáhlé inovaci studijních plánů
bakalářského a dvouletého magisterského studijního programu, která
přinese studentům díky modulární struktuře studijních plánů podstatně
větší možnosti zaměření a specializace studia.
Studijní neúspěšnost je uváděna za ak. rok 2009/2010, tedy do 31.
8. 2010. Vzhledem k tomu, že jsou tyto počty vztahovány ke stavu
studentů platnému k 31. 10. 2009, jsou započítáni jen studenti, kteří neúspěšně ukončili studium v období 1. 11. 2009 až 31. 8. 2010. Ve srovnání
s ostatními fakultami VŠE je studijní neúspěšnost na FM mírně vyšší. Tuto
situaci způsobují především studenti 1. ročníku bakalářského studijního
programu. Řada z těchto studentů o ukončení studia požádá, nebo jim
je studium ukončeno z důvodů vyplývajících z nečinnosti. V prezenč-

Výroční zpráva za rok 2010

Fakulta managementu VŠE v Praze
ním studiu se jedná především o studenty, kteří jsou zapsáni i na jiných
školách. V kombinované formě zřejmě hraje roli velká zátěž spojená se
studiem při zaměstnání.

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

Kombinované

Celkem

Bakalářský

484

343

827

Magisterský navazující

289

360

649

2

1

3

773

703

1476

Magisterský pětiletý
Celkem

Počet studentů bakalářského a magisterského studia k 31. 10. 2010
Studijní program

Prezenční

Kombinované

Celkem

Bakalářský

469

348

817

Magisterský navazující

297

366

663

0

0

0

766

714

1480

Magisterský pětiletý
Celkem

Počet zahraničních studentů na FM VŠE k 31. 10. 2010

Studijní oddělení spolu s proděkanem pro studium

Magisterský
pětiletý

Bakalářský

Magisterský
navazující

Magisterský
pětiletý

32

15

0

26

15

0

Počet absolventů v roce 2010

Studijní programy na FM VŠE
Prezenční forma

Kombinovaná forma

Prezenční

Kombinované

Celkem

Bakalářský

106

30

136

Magisterský navazující

107

74

181

1

1

2

Magisterský pětiletý
Kreditní

Bakalářský studijní program

Kombinované studium

Magisterský
navazující

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)

Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2009/2010
Počet studentů,
kterým bylo
ukončeno studium

Celkový počet
studentů ve
studijním programu

Procentuální
vyjádření

484

14,8 %
28,8 %

[celkem (v 1. ročníku)]

Bakalářský

Zájem o studium na FM VŠE v akademickém roce 2010/2011
Bakalářský program
Kombinované

Prezenční

Kombinované

Přijatých přihlášek

821

348

189

407

Prominuta přijímací
zkouška

235

62

-

-

Úspěšných uchazečů

345

164

128

292

Přijatých uchazečů

268

66

65

131

Zapsaných studentů

221

92

55

90

* pouze uchazeči z jiných fakult či škol

72 (54)

komb.

99 (44)

343

Magisterský
navazující

prez.

6

289

2,1 %

komb.

50

360

13,9 %

Magisterský
pětiletý

prez.

0

0

0,0 %

komb.

0

0

0,0 %

Magisterský navazující program*

Prezenční

prez.

** Započítání jsou studenti, kterým bylo ukončeno studium do 31. 8. 2010, tedy v ak. roce 2009/2010.
Z tohoto důvodu celkový počet studentů v daném studijním programu vychází ze stavu k 31. 10. 2009.

Výroční zpráva za rok 2010

Prezenční studium
Bakalářský
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Věda a výzkum, vnější vztahy
a zahraniční styky

Výroční zpráva za rok 2010

Zaměření výzkumu a vývoje FM VŠE
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Vědecko-výzkumná činnost fakulty je rozvíjena zejména v rámci základního i aplikovaného výzkumu. Pracovníci Fakulty managementu VŠE
se v oblasti výzkumu zaměřují 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, za kterého je
rozhodnutí přijímáno. Proto jsou vědecko-výzkumné činnosti na Fakultě
managementu založeny na multidisciplinárních přístupech a zaměřují
se zejména na rozvoj a aplikaci takových disciplín, které manažerskou
činnost a manažerské rozhodování podporují.
Základními organizačními složkami, 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.
Administrativně je vědecká činnost na fakultě podporována oddělením
vědy a výzkumu (OVaV), které úzce spolupracuje s OVaV VŠE v Praze
a zprostředkovává informace o vědeckých aktivitách, grantových a studentských soutěžích interních i externích. Dále OVaV FM administruje
Interní grantovou soutěž FM, zpracovává publikační činnost pracovníků
fakulty a zabezpečuje potřebnou agendu spojenou s realizací vědeckých
projektů. V rámci OVaV je zajišťováno i studium doktorského studijního
programu FM.
Doktorské studium

Fakulta managementu VŠE v Praze
obhájili doktorskou práci a získali titul Ph.D. dva studenti doktorského
studijního programu (Mgr. Novotná a Ing. Přibil).
Za velký úspěch fakulty 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).
Historicky prvním uchazečem fakulty o titul docent byla RNDr. Jiřina
Vejnarová, CSc. (odborná asistentka katedry informačního a znalostního inženýrství FIS), která ke dni 14. dubna 2010 předložila žádost
o zahájení svého habilitačního řízení. Její habilitační práci na základě
všech předložených materiálů doporučila habilitační komise fakulty
k obhajobě před Vědeckou radou FM VŠE dne 24. 11. 2010. Přítomní
členové vědecké rady se v tajném hlasování shodli na výsledku předložit
rektorovi VŠE návrh na udělení titulu docent Dr. Vejnarové.
Významné projekty výzkumu a vývoje
V roce 2010 pokračovaly čtvrtým rokem vědeckovýzkumné aktivity
v rámci projektu programu NPVII. Co do objemu přidělených prostředků
a rozsahu činností spojených s realizací projektu patří tento projekt
k nejvýznamnějším v oblasti vědy a výzkumu na Fakultě managementu.
Na základě pozitivního vyjádření MŠMT k předložené průběžné zprávě
o dosažených výsledcích za rok 2009 bylo doporučeno financování
projektu i pro rok 2010, a to v souladu s plánovaným rozpočtem.
Vědecko-výzkumné aktivity pracovníků fakulty jsou rozvíjeny v rámci
těchto oblastí:
Standardní výzkumné projekty a granty podporované prostředky
tzv. „účelové dotace“ ministerstev a grantových agentur.

Realizované projekty dávají členům řešitelského týmu větší možnosti
k odborným konzultacím, prezentaci svých vědeckovýzkumných
výstupů na domácí i zahraniční půdě a zapojení se do mezinárodní
spolupráce.
Přehled vědeckých projektů řešených na FM v roce 2010:

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

GAČR

K přijímacímu řízení do doktorského studia pro školní rok 2010/2011
se přihlásilo 17 uchazečů, z toho 16 uchazečů se zúčastnilo přijímacích
zkoušek, na základě kterých bylo 13 studentů přijato. K řádnému studiu
v září 2010 nastoupilo 12 doktorandů. K 31. 12. 2010 bylo v doktorském
studijním programu fakulty zapsáno 33 doktorandů (14 do prezenční
a 19 do kombinované formy studia). V průběhu roku 2010 úspěšně

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

f Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností; 402/09/0515 – RNDr. Jitka Bartošová, 1. 1. 2009 –
31. 12. 2010
MŠMT – NPV II

Speciﬁcký vysokoškolský výzkum

Ze strany MŠMT došlo ke změně financování vědy a výzkumu vysokých
škol a od roku 2010 je školám, resp. fakultám, přiznaná podpora posky-

tována na základě ministerstvem zveřejněných „Pravidel pro poskytování
účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“. Cílem je
podpora vědeckovýzkumných činností spojených s aktivním zapojením
doktorandů a studentů magisterského studijního programu. Dále má
sloužit k prohloubení vědeckých aktivit mladých pracovníků fakulty
a především k podnícení a navýšení objemu výzkumu, který je prováděn samotnými studenty doktorského nebo magisterského studijního
programu a je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.
V roce 2010 byly v rámci nově vytvořené Interní grantové soutěže VŠE
rozděleny prostředky poskytnuté na specifický výzkum naší fakultě a to
prostřednictvím podaných návrhů studentských projektů. Interní grantové soutěže FM VŠE se v roce 2010 zúčastnilo 9 navrhovatelů projektů,
z nichž 8 projektů bylo doporučeno Grantovou radou fakulty k financování – viz následující přehled:
f Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace,
č. F6/3/2010 – doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. ; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Výroční zpráva za rok 2010
fakulty na základě jejich vědeckých výsledků hodnocených dle kvantifikačních kritérií nastavených v souladu se strategií a plánem rozvoje
fakulty.
Publikační činnost za rok 2010
Publikační činnost za rok 2010
Abstrakt příspěvku na konf. publikovaný ve sborníku

5

Sestav. práce (monografie, sborník, číslo časopisu)

2

Kvalifikační práce

1

Recenze

0

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

2

Odborná monografie

1

Knižní monografie – příspěvek

6

Článek ve sborníku s mezinárodní účastí

53

Příspěvek ve sborníku bez mezinárodní účasti

12

Článek v odborném periodiku – recenzovaný

17

f Organizace vědecké konference na F6, č. F6/5/2010 – Mgr. Irena
Míková; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 („Vědecká konference doktorandů,
studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků“ se
uskutečnila 12. 11. 2010)

Článek v odborném periodiku – nerecenzovaný

4

Skripta

1

f Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů
cestovního ruchu, č. F6/6/2010 – Ing. Martin Luštický; 1. 1. 2010 – 31. 12.
2010

Celkem za sestavu

f Manažerské simulátory pro podporu rozhodování, č. F6/7/2010 –
Ing. Ondřej Lešetický; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Učebnice

0

Výzkumná zpráva

1
105

Ocenění prací studentů

f Mapování článků sociálních služeb v Jihočeském kraji, č. F6/9/2010 –
RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. ; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Ocenění prací studentů ve školním roce 2009/2010 v celoškolské
soutěži VŠE „ESOP 2010“

f Kulturní dimenze a návrh webových uživatelských rozhraní, č.
F6/10/2010 – Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. ; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

V kategorii seminární práce

f Pokročilé metody detekce textových plagiátů a jejich vizualizace, č.
F6/11/2010 – Ing. Jiří Přibil; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
f Optimalizace poskytování veřejných služeb a zkoumání dopadu na
veřejné výdaje, č. F6/12/2010 – doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková,
Ph.D. ; 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj

Pro rok 2010 MŠMT nově poskytla prostředky tzv. institucionální podpory vědy a výzkumu na základě dosažených výsledků u hodnocených
vědeckovýzkumných aktivit, které organizace doložila za konkrétní
období. Přidělovaná dotace má sloužit k dlouhodobému koncepčnímu
rozvoji fakult a pomoci financovat výzkum a vývoj jako systematickou
tvůrčí práci vykonávanou za účelem získání nových znalostí nebo jejich
využití. Na FM byl připraven motivační mechanismus, dle kterého jsou
tyto prostředky rozdělovány vědecko-pedagogickým pracovníkům

f nebyly oceněné práce.
V kategorii bakalářská práce

f Eliška Pavlová: Farmakoekonomická analýza nákladů na farmakoterapii hypertenze; vedoucím práce byl Ing. Ondřej Lešetický
f Michaela Horňáková: Geocaching; vedoucím práce byl Ing. Pavel
Pokorný
f Jakub Bezděkovský: Sofistikované obchodní strategie a systémy při
elektronickém obchodování; vedoucím práce byl Ing. Libor Votava, Ph.D.
V kategorii diplomová práce

f Ing. Simona Hašková: Základy teorie a praxe manažerských propočtů;
vedoucím práce byl Ing. Pavel Kolář, CSc.
f Ing. Jiří Zelený: Analýza strategie České republiky a projektového
managementu k působení Provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu; vedoucím práce byl Ing. Martin Musil

Výroční zpráva za rok 2010
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f Ing. Michal Novák: Internetová reklamní kampaň vzdělávací instituce;
vedoucím práce byl Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Ocenění prací studentů ve školním roce 2009/2010 v interní soutěži
FM o cenu děkana za nejlepší bakalářkou a diplomovou práci
V kategorii bakalářská práce

f Jaroslava Běhanová: Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích;
vedoucí práce byla Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
f Ludmila Čarková: Symbolika barev v organizační kultuře; vedoucí
práce byla PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
f Iva Karvánková: Značka Česká Kanada – zásady pro její udělování;
vedoucí práce byla doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

Výroční zpráva za rok 2010

V kategorii diplomová práce

f Ing. Jakub Černý: Role Pay-Per-Click internetové reklamní kampaně
v marketingových aktivitách firmy; vedoucím práce byl Ing. Tomáš Kincl,
Ph.D.
f Ing. Jan Kříž: Český trh s akciemi; vedoucí práce byla RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
f Ing. Lucie Johannisová: Inovace a regionální rozvoj; vedoucí práce byla
Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Vnější vztahy
V roce 2010 činnost v oblasti vnějších vztahů sledovala několik základních cílů. Důraz byl kladen především na podporu:
f povědomí o existenci FM VŠE a o jejích kvalitách u široké veřejnosti
v celostátním měřítku,
f zájmu o studium na FM VŠE,
f spolupráce s podnikatelskou sférou a veřejným sektorem v regionu,
f podmínek pro realizaci praxí studentů, bakalářských a diplomových
prací studentů FM VŠE,
f podmínek pro případnou realizaci společných projektů s podnikatelskou sférou a veřejným sektorem v regionu.
Dne 8. ledna 2010 se konal Den otevřených dveří za účasti asi 150
zájemců o studium. V rámci 16. reprezentačního plesu, který proběhl 20.
března v KD Střelnice byl opětovně vysloven zájem o rozvíjení spolupráce s bývalými studenty fakulty. Zároveň byli přítomní informováni
o stavu realizace záměru vybudovat virtuální Klub absolventů FM VŠE.
V rámci projektu Rozvoj kultura a sportu v Jihočeském kraji proběhla ve
dnech 10. května – 14. června v prostorách FM VŠE výstava Jihočeských
olympioniků.
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Ve dnech 30. srpna – 4. září proběhl na FM VŠE Druhý ročník mezinárodní letní školy migračních studií pořádaný Mezinárodní organizací pro
migraci (IOM). Zahraniční odborníci i zástupci mongolské, vietnamské
a ukrajinské komunity přednášeli studentům všech stupňů českých
i zahraničních škol o sociálních, ekonomických, rozvojových a dalších
aspektech migrace. Zúčastnilo se sedmdesát studentů a odborníci z ČR,
Švýcarska, Německa a Rakouska.
Kromě publikování čtyř článků v regionálním a celostátním tisku i řady
inzerátů byla hlavní aktivitou, která usilovala o zviditelnění FM, účast na
říjnovém Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus v Brně (zajišťoval studijní proděkan).
V místním měřítku snad ke zvýšení zájmu o FM přispěly i besedy a opakované promítání vzdělávacího filmu Klimatické zariadenie má poruchu
(na jeho vzniku se podílela i FM), které bylo určeno studentům středních
škol na Jindřichohradecku.
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. Součástí
rozvíjející se marketingové komunikace FM bylo zahájení tzv. Virtuální
univerzity třetího věku (spolupráce se Zemědělskou univerzitou v Praze)
– v rámci této aktivity byla vytvořena tři konzultační střediska, a to na FM
VŠE, při Knihovně města Třeboň a MÚ Dačice.
Pro zvýšení povědomí o možnostech studia na fakultě pak byla publikována řada inzerátů v celostátním i regionálním tisku – poprvé byla
také pro propagaci fakulty ve větší míře zapojena internetová reklamní
kampaň, zejména v období před uzavřením termínu pro odevzdání
přihlášek ke studiu. Od roku 2010 se také fakulta zapojila do sociálních
sítí Facebook, Twitter a Gowalla.
Fakulta dlouhodobě podporuje kulturní a společenské zapojení svých
studentů. V roce 2010 tak například celkem sedmi čísly pokračovalo
vydávání oficiálního studentského časopisu The Sometimes. V říjnu 2010
vznikl divadelní spolek při Fakultě managementu FaMa, který se poprvé
představil hrou Mrazík, a to dne 13. prosince v aule FM VŠE za velkého
zájmu celé akademické obce.
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Rozvojové
a transformační projekty

V oblasti sledování kvality byly zpracovány výsledky zpětné vazby uchazečů o studium a byla sebrána data zpětné vazby od absolventů po třech
měsících od ukončení studia. Dále byly specifikovány funkční požadavky
na systém pro automatizovaný sběr a vyhodnocování poptávky na trhu
práce. Výstupem této klíčové aktivity bylo i zpracování podkladů pro
stanovení marketingové strategie fakulty v příštím období.

Podařilo se zredukovat povinný studijní základ bakalářského programu
a vytvořit systém profilujících modulů, jež umožní absolventům co
nejlepší uplatnění v konkrétních manažerských pozicích střední úrovně
managementu. Nabídka volitelných modulů by pak měla umožnit buď
průchodnost do magisterského navazujícího studia či další prohloubení
profesního zaměření dle volby studenta.
Bakalářský studijní program prošel oponentním řízením a počátkem roku
2011 bude předán ke schválení Akreditační komisi FM VŠE a k projednání
ve fakultním akademickém senátu.
V magisterském navazujícím programu byla určitou brzdou řešení
nejistota panující ve vztahu k výsledkům reformy terciárního vzdělávání.
Nicméně bylo rozhodnuto, že bude připravován dvouletý studijní program tak, aby případná redukce na jednoleté postgraduální studium byla
co nejjednodušší.
Bylo dosaženo rámcové shody o obsahu povinného základu s maximální
kreditovou zátěží 40 kreditů a jednotlivé katedry podaly návrhy 10tikreditových modulů, z nichž bude možno flexibilně vytvářet případné další
specializace (dle stávajícího studijního řádu 30tikreditové, tj. obsahující 3
moduly). Ostatní moduly do naplnění výše 120 kreditů budou volitelné.
Kromě řešení modulární struktury bakalářského i magisterského studijního
programu pokračovaly práce na řešení dalších klíčových aktivit.
Byla zpracována strategická mapa, která dovoluje lépe interpretovat
informace obsažené v již připravené matici souladu (na základě provedené SWOT analýzy) a navíc umožňuje zakomponovat do strategického
rozhodování i další faktory, z nichž velmi významným je právě řešený projekt Inovace, resp. jeho výstupy. Bylo navrženo 5 prioritních oblastí (Lidské
zdroje, Věda a výzkum, Studijní programy, PR a spolupráce, Dlouhodobé
plánování) a 20 opatření pro aktualizaci dlouhodobého strategického
záměru fakulty. V souladu s dlouhodobými záměry FM byla zahájena
příprava zpracování motivačního systému pro akademické pracovníky. Pro
realizaci motivačního systému byl stanoven základní teoreticko-metodologický koncept, který byl diskutován v rámci ustavené pracovní skupiny.

Jednání pracovní skupiny k návrhu struktury databáze poskytovatelů praxí
vyústila v ideu zřízení tzv. Science Shops, protože je zjevně velmi obtížné
v manažerských oborech vytvořit dostatečné zázemí poskytovatelů
odborných studentských praxí. Koncept Science Shops je uplatňován na
řadě zahraničních univerzit a je v podstatě založen na principu burzy poptávky po konkrétních projektech a odborných výzkumných činnostech.
Byl připraven společný workshop se zástupci místních akčních skupin
působících v jihočeském regionu a v kraji Vysočina. Workshop se uskutečnil 11. listopadu a byly zde představeny jak výsledky dosavadních analýz
poptávky po odborné praxi studentů, návrh profilu absolventa v nové modulární struktuře a výsledky průzkumu kompetencí studentů, tak příklady
uplatnění konceptu Science Shops (burza nabídky a poptávky po realizaci
konkrétních projektů studenty formou praxe) na univerzitách v zahraničí.
Nadále pokračovala nabídka a zajištění školicích akcí pro pedagogy.
V roce 2010 pokračovaly práce na přípravě projektu do OP VaVpI s pracovním názvem „Rekonstrukce a modernizace části budovy FM“. Projekt
je zaměřen na revitalizaci a rozvoj infrastruktury FM pro zlepšení kvality
vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.
Klíčovými aktivitami projektu by měla být rekonstrukce 1. nadzemního
podlaží, kde původně byla umístěna knihovna (nyní přestěhována do
nového pavilonu), jejich přeměna na moderní výukové prostory, včetně
sociálního zázemí a technické infrastruktury (rozvody apod.), revitalizace
dvorany a přeměna na víceúčelové konferenční prostory, rekonstrukce
nezbytné technické infrastruktury 1. nadzemního podlaží a revitalizace
zahrady, která bude sloužit k regeneraci a odpočinku členů akademické
obce.
V červenci 2010 byl zpracovaný projekt předložen k posouzení Ministerstvu školství ČR.
V roce 2010 pokračovala spolupráce FM s Fakultou informatiky a statistiky
VŠE v Praze na řešení projektu „Návrh metodiky systému pro sledování
efektivnosti vzdělávacího procesu s cílem podpory studijní úspěšnosti
studentů VŠE“. Byly analyzovány studijní výsledky studentů prvního
ročníku bakalářského studijního programu a vliv výsledků přijímacích
zkoušek na úspěšnost v jednotlivých předmětech. Dále byly zvažovány
možnosti uplatnění pokročilých matematických metod při zkoumání této
problematiky.
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roce 2010 vstoupilo řešení projektu 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“ do
druhého roku. Přes počáteční nechuť některých pracovníků ke změnám se
do projektu zapojila většina pedagogů a objevily se první kroky k interdisciplinární spolupráci a prolomení tradičních hranic mezi katedrami. Kolegové, kteří se toho odvážili, hodnotili tento způsob práce velmi pozitivně
a považují jej za základ dalších společných odborných aktivit.
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Akademičtí pracovníci fakulty

Zpráva o činnosti kateder

Stav zaměstnanců v roce 2010

Katedra managementu informací
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Kategorie pracovníka

Fyzický stav

z toho ženy

Přepočtený stav

Zkrácená
pracovní doba

Profesor

4

0

4,66

1

Docent

6

3

5,72

1

Odborný asistent

26

11

24,56

13

Asistent

4

2

2,17

3

Lektor

1

1

0,42

1

Celkem pedagogů

41

17

37,53

19

Hostující zahraniční
profesor

1

0

1,00

0

Vědecký pracovník

13

3

10,36

12

Technicko-hosp.
pracovník

23

13

23,10

4

Prac. děln. povolání

5

3

5,00

0

Obchodně provozní
pracovník

1

1

0,66

1

Celkem fakulta

84

37

77,65

36

Kvaliﬁkační a věková struktura akademických pracovníků
v roce 2010 (ve fyzických osobách)
Kategorie

do 30

30–40

40–50

50–60

nad 60

Průměrný
věk

Profesor

0

0

0

0

4

69,91

Docent

0

1

2

2

1

50,51

Odborný asistent

0

9

7

5

5

47,60

Asistent

3

0

1

0

0

32,38

Lektor

0

0

0

0

1

61,81

Vědecký prac.

3

3

4

2

1

42,26

Kvaliﬁkační růst zaměstnanců FM VŠE
v roce 2010
f Úspěšné ukončení profesorského řízení (udělení titulu prof.) – jeden
zaměstnanec
f Úspěšné ukončení habilitačního řízení (udělení titulu doc.) – jeden
zaměstnanec
f Úspěšné ukončení doktorského studia (udělení titulu Ph.D.) – dva
zaměstnanci
f Zahájení doktorského studia – 1 zaměstnanec.
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Informace o katedře
Katedra je stabilním pracovištěm s jasně definovanými vědeckými i pedagogickými cíli, které jsou průběžně naplňovány díky spojení kreativity
a energie mladých pracovníků se zkušenostmi a strategickým plánováním zbytku týmu. V něm působí 2 profesoři, 2 docenti, 6 odborných asistentů s doktorátem a 3 odborní asistenti bez doktorátu, přičemž 2 z nich
na jeho dokončení pracují. Počet pracovníků katedry se oproti předešlému roku nezměnil, ale na podzim sem nastoupili čtyři noví interní
doktorandi, kteří se aktivně zapojili do pedagogické i odborné činnosti.
Doktorskou disertační práci na téma detekce textových plagiátů obhájil
Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
Pedagogické aktivity
Největší část pedagogických výkonů realizovala katedra ve svých tradičních oblastech, kterými jsou matematika, statistika a informatika na
všech stupních a formách studia. Míra její spolupráce s ostatními útvary
fakulty v rámci sdílených předmětů, vyžádaných přednášek, cvičení,
seminářů, vedení závěrečných prací nebo účasti ve zkušebních komisích
meziročně vzrostla.
V roce 2010 vypsala katedra 50 kurzů. Její členové dovedli k úspěšné
obhajobě 31 bakalářských, 21 diplomových a 1 doktorskou disertační
práci. Dále připravili řadu klasických i elektronických studijních materiálů a prezentací, průběžně inovovali své předměty a přispívali k rozvoji
obsahu i formy studia na celofakultní úrovni. Přirozenému sbližování
mezioborových témat napomohl rozvojový projekt inovace fakultních
studijních programů. Pracovníci katedry přispěli do jeho nové struktury 17 vlastními moduly a nezanedbatelným podílem participují i na
modulech ostatních kateder. Kromě tvorby obsahu řídí 4 z 11 klíčových
aktivit projektu.
Individuální pedagogické i tvůrčí kontakty byly udržovány např. s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Univerzitou Pardubice,
Žilinskou univerzitou, Škoda Auto Vysokou školou v Mladé Boleslavi
nebo Newton College Brno. Systematická spolupráce na mezinárodním
fóru byla rozvíjena především prostřednictvím programu ERASMUS.

Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Členové katedry se odborně zabývali problematikou související s podporou manažerského plánování a rozhodování, optimalizací a řízením
síťových systémů, technologickou podporou řídicích procesů a pokročilými technikami zpracování dat. Kromě institucionálních zdrojů byla
jejich vědecká činnost podporována MŠMT (1 projekt Národního programu výzkumu II – Získávání a modelování (lékařských) znalostí), GAČR
(Analýza a modelování finančního potenciálu českých /slovenských/ domácností) a Interní grantovou agenturou VŠE (Kulturní dimenze a návrh
webových uživatelských rozhraní, Pokročilé metody detekce textových
plagiátů a jejich vizualizace, Optimalizace poskytování veřejných služeb
a zkoumání dopadu na veřejné výdaje a Návrh systému hodnocení
regionálních programových dokumentů cestovního ruchu).
Své výsledky prezentovali na 23 mezinárodních konferencích a seminářích a workshopech, 6 národních konferencích, 4 časopiseckých článcích
a 3 zvaných přednáškách. Zorganizovali také dvě odborná setkání
s mezinárodní účastí, devátý ročník konference Znalosti a druhý ročník
konference Finanční potenciál domácností. Kromě zaměstnanců se
obou akcí aktivně zúčastnili i studenti.
Externí aktivity
Řada pracovníků katedry pracovala ve vědeckých, oborových, kvalifikačních redakčních i jiných institucionálních radách, 3 její zástupci pak ve
fakultním a jeden v celoškolském akademickém senátu, jeden ve fakultní
disciplinární komisi. Aktivní byli také v různých poradních a hodnotitelských komisích na regionální i národní úrovni. Část členů katedry
dlouhodobě pracuje v profesních sdruženích, blízkých svému zaměření.
Ti, kteří se zapojili do společného rozvojového projektu s FIS VŠE s názvem „Návrh metodiky systému pro sledování efektivnosti vzdělávacího
procesu s cílem podpory studijní úspěšnosti studentů VŠE“ přispěli
k definování a optimalizaci interních procesních indikátorů.
Někteří kolegové se významně podíleli na fakultním marketingu, návrhu
a realizaci interního systém měření výkonnosti, vývoji fakultního webu,
obsahovém i organizačním zajištění přijímacích zkoušek nebo spolupráci s CCV a USK.
S cílem získání zpětné vazby z praxe pro další optimalizaci vyučovaného
obsahu i formy specializace Management informací zorganizovali její
studenti další ročník tradičního setkání absolventů s názvem Quo Vadis
Informatica.
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Katedra managementu podnikatelské sféry
Informace o katedře
Kvalifikační struktura interních pracovníků katedry byla koncem roku
2010 následující: jeden profesor, dva docenti, dvě odborné asistentky
a dva odborní asistenti s hodností Ph.D. nebo CSc. , tři odborné asistentky, které jsou zároveň interními doktorandkami. Do konce roku 2010
na katedře působil hostující profesor z Austrálie pan C. R. Sinclair, MBA.
Katedra spolupracovala i s externími pracovníky, významnými odborníky
z praxe.
Pedagogické aktivity
Katedra managementu podnikatelské sféry zajišťovala výuku manažerských disciplín v bakalářském a magisterském studiu v prezenční, kombinované a mimořádné formě studia. Katedra zajišťovala oborové předměty
z managementu, marketingu, ekonomiky a financí podniku, účetnictví
a vedlejší specializaci Management podnikatelské sféry. Součástí výkonů
katedry byla realizace státních závěrečných zkoušek z oboru Management
v bakalářském i magisterském studijním programu. Do výuky byli opakovaně zapojeni významní odborníci z praxe.
Vybraní pedagogové byli školiteli a vyučujícími v doktorském studijním
programu fakulty, jsou členy Oborových či Vědeckých rad (EF JU Č. Budějovice, 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
časopisech včetně konferencí. Pracovníci katedry se podíleli na řešení
následujících vědeckých projektů: Evropská územní spolupráce (EÚS)
Rakousko – Česká republika 2007-2013 (grantová agentura ERDF, MMR),
Manažerské simulátory pro podporu rozhodování (IGA VŠE), Vybrané
aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace (IGA VSE
3/2010). Dále spolupracovali na řešení následujících rozvojových projektů: FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů (ESF,
MŠMT), Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech (ESF, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
MŠMT). Ing. Vinšová uskutečnila v době od 17. 9. do 25. 10. 2010, v rámci
svého doktorského studia, zahraniční stáž na University of Queensland,
Business school, jejím školitelem byl professor of Management Neal M.
Ashkanasy.
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Externí aktivity
PrPracovníci katedry působili v nejrůznějších komisích vybraných institucí a orgánech vysokých škol. Např. prof. Ing. F. Kovář, CSc. působil jako
porotce Finanční akademie Česká koruna, doc. Ing. M. Hesková, CSc. jako
členka výchovně vzdělávací komise při Družstevní Asociaci ČR a členka
komisí u obhajob dizertačních prací v Bratislavě a Košicích, 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 Akademického
senátu FM.

Katedra managementu veřejného sektoru

Výroční zpráva za rok 2010

Informace o katedře

Členové katedry vedli celkem 83 diplomových a 99 bakalářských prací
a 12 bakalářských prací ve studijním programu PF JU Sociální pedagogika.
Vědeckovýzkumné a publikační aktivity
Členové katedry úspěšně dokončili jeden vědecký projekt IGA (Luštický)
a jsou členy externích výzkumných projektů (Nový – člen týmu) – podpořeno grantem MŽP a Sedláková (manažerka projektu) – podpořeno
z ESF v rámci grantů Jihočeského kraje.
Do vědeckých aktivit katedry v roce 2010 lze zahrnout i přípravu jednoho vědeckého projektu GA ČR. Publikováno bylo 5 článků v recenzovaných časopisech a jeden příspěvek v odborné monografii. Dále byly
otištěny 4 časopisecké články a vydána 2 vysokoškolská skripta.
Na katedře bylo vyhotoveno 7 oponentních posudků, výzkumných
zpráv a koncepčních dokumentů.

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.

Členové katedry se zúčastnili 11 konferencí, kde přednesli své příspěvky.
Aktivně se též zapojili do 4 rozvojových projektů na FM a jednoho
výzkumného úkolu.

Personální obsazení katedry v roce 2010: 4,1 přepočteného pracovníka;
1 interní doktorand; 3 externí doktorandi; 4 externí spolupracovníci.
Bohužel se jedná o jedinou katedru, která nemá žádného pracovníka
s vědeckopedagogickou hodností. Tři členové katedry působili jako
ročníkoví učitelé a jeden člen katedry působil v Akademickém senátu
VŠE. Jeden člen katedry byl předsedou disciplinární komise FM a jeden
pracovník byl členem komise.

Zástupci katedry spolupracovali s Jihočeskou univerzitou na projektu
podpořeném OP VK.

Členové se zapojili jedním tématem do specifického výzkumu FM.

Externí aktivity
Do níže uvedených oblastí zaměřili členové katedry své další aktivity:

Tři členové katedry studují externě v doktorském studijním programu
a na katedře působí 1 interní doktorand.

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

Všichni členové katedry se podílejí na výuce ve společném bakalářském
studijním programu Sociální pedagogika s Pedagogickou fakultou JU ČB
Sociální pedagogika.

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

V rámci soutěže ESOP byla oceněna 1 diplomová práce vedená na katedře. Jedna diplomová a jedna bakalářská práce získaly ocenění děkana.
Pedagogické aktivity
Katedra zabezpečovala výuku celkem 43 předmětů ve všech studijních
programech FM v prezenční i kombinované formě studia a 9 předmětů
ve studijním programu PF JU Sociální pedagogika.
Jako garant specializace KMVH zajišťovala SZZK 8 dnů
Čtyři členové katedry účastnili SZZK společného bakalářského studijního
programu Sociální pedagogika v počtu 2 dnů
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f lektorská činnost MV – vzdělávání úředníků v rámci Jihočeského
kraje (Krbová);
f podpora a rozvíjení programu PětP, který je zaměřen na pomoc
handicapovaným dětem (Sedláková);
f působení v řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb
města Jindřichova Hradce (Sedláková);
f členové katedry se účastnili vzdělávacích seminářů pořádaných
mimo FM.
V rámci předmětu Manažerská praxe celkem 17 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 filozofie,
sekce ekonomie, sekce jazyků a sekce tělesné kultury. Vedoucí katedry
byla Mgr. Eliška Novotná, Ph. D, ve funkci její zástupkyně působila
PhDr. M. Hiršová, Ph.D. 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 kombinované formě studia. Členové katedry zajišťují bakalářské zkoušky
z ekonomie, financí, práva a jazyků a působí jako vedoucí i oponenti
bakalářských a diplomových prací.
Katedra se dále podílí na zajišťování výuky pro Centrum celoživotního
vzdělávání (CCV) a významnou měrou zabezpečuje výuku Sociální pedagogiky (studijní program společný s Jihočeskou univerzitou). Doc. Hejda
zde zajišťuje specializaci Problematika práce bezpečnostních služeb
a Mgr. Novotná specializaci Základy veřejné správy. Na katedře působilo
17 stálých pracovníků, někteří na částečný pracovní úvazek, a působili
zde též externí spolupracovníci.
Humanitní sekce
Pedagogické aktivity

Sekce působila v tomto personálním složení: doc. JUDr. Jan Hejda, Dr. ,
PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. , Mgr. Irena Míková (částečný úvazek),
Mgr. Eliška Novotná, Ph.D. , RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. (částečný
úvazek). Pracovníci sekce zajišťovali výuku kurzů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Dále vedli kurzy programu
Sociální pedagogika (společný program s JČU), vedli diplomové a bakalářské práce a zajišťovali jejich obhajoby. Sekce zajišťovala též psychologicko-poradenskou a právně-poradenskou činnost pro studenty
a zaměstnance.
Vědeckovýzkumné aktivity

PhDr. M. Hiršová, Ph.D. působila jako koordinátorka projektu FM VŠE
– inovace studijního oboru a vzdělávacích programů fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci. Na řešení tohoto projektu se podílela velká
část pracovníků fakulty a tedy i sekce. RNDr. O. Syrovátka byl řešitelem
a PhDr. M. Hiršová, Ph, D. a Mgr. E. Novotná, Ph.D. byly spoluřešitelkami
projektu IGA Mapování článků sociálních služeb v Jihočeském kraji.
Mgr. I. Míková byla řešitelkou projektu IGA Organizace vědecké konference na F6.
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Mgr. E. Novotné, Ph.D. vyšla v nakladatelství Grada kniha Sociologie
sociálních skupin. Doc. JUDr. Hejda, Dr. byl spoluautorem publikace
Služebná kynológia, která vyšla v Bratislavě. RNDr. O. Syrovátka byl autorem odborného posudku pro MŽP a autorem pěti recenzí pro odborné
časopisy.
Kvaliﬁkační změny

Vedoucí katedry Mgr. E. Novotná ukončila v dubnu doktorandské studium na FM VŠE, obor management, a získala titul Ph.D.
Sekce ekonomie
Personální obsazení a změny

V roce 2010 pracovala sekce ekonomie v tomto personálním složení:
Prof. Ing. Pavel Dvořák CSc, Doc. Ing. Markéta Fantová-Šumpíková
Ph.D., Ing. Jiří Vopátek Ph.D. , Ing. Libor Votava Ph.D. V letním semestru
roku 2010 došlo v rámci sekce k významné personální změně, kdy
Prof. Ing. Pavel Dvořák CSc. ukončil na FM VŠE pracovní poměr.
Pedagogické aktivity

Pracovníci sekce zajišťovali výuku ve dvou ekonomicky zaměřených
kurzech bakalářského programu (Ekonomie I, Finanční teorie, politika
a instituce), dvou kurzech magisterského programu (Ekonomie II,
Hospodářská politika) a jednom kurzu doktorského programu (Ekonomie pro doktorské studium). Výuka byla realizována ve všech formách
studia – denní, kombinovaná a mimořádná. Členové sekci vedli jako
každý rok bakalářské, diplomové a disertační práce. V lením semestru
všichni členové sekce společně připravili a realizovali kurz pro potřeby
Centra celoživotního vzdělávání s názvem „Vybraná ekonomická témata“.
Jako každoročně zajistila sekce přípravu testů pro přijímací řízení pro
magisterské navazující studium z předmětu Ekonomie. Členové sekce se
podíleli na přípravě předmětů pro program inovace studijních předmětů (modularizace).
Vědeckovýzkumné aktivity

V roce 2010 Ing. Jiří Vopátek, Ph. D publikoval tři příspěvky ve slovenském odborném časopise Sociálne poistenie. V roce 2010 byl
Doc. Ing. Markétě Fantové-Šumpíkové Ph. D jako hlavní řešitelce přijat
dvouletý projekt v rámce Interní grantové agentury.
Sekce jazyků
Pedagogické aktivity

Na sekci jazyků bylo v roce 2010 v letním semestru devět pracovníků:
pět vyučujících angličtiny (z toho jeden rodilý mluvčí), dvě vyučující
němčiny (z toho jedna rodilá mluvčí) a dva externisté.
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V zimním semestru bylo na sekci celkem devět pracovníků, z toho čtyři
vyučující angličtiny a dvě vyučující němčiny (z toho vždy jeden rodilý
mluvčí) a tři externisté.
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Ve snaze o kvalitní přípravu budoucích manažerů po jazykové stránce
zajišťovala sekce jazyků v roce 2010, stejně jako v předcházejících letech,
výuku pěti světových jazyků – anglického, německého, francouzského,
španělského a ruského. Studenti studují vždy dva jazyky (jeden jako
odborný, druhý jako základní), přičemž jedním z nich je vždy angličtina.
Výuka ostatních jazyků byla zabezpečována především externě. 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. Vyučovány byly celkem
3 z 5 odborných předmětů nabízených předmětů v angličtině na FM
(kromě dvou vyučujících sekce se na výuce podílel také jeden externí
pracovník z praxe).
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Také v roce 2010 poskytovala sekce jazyků pomoc ve formě překladů
a jazykových konzultací ostatním zaměstnancům a vedení fakulty.
Sekce tělesné kultury
Úkolem Sekce tělesné kultury je především zajišťování výuky kurzů
tělesné výchovy pro studenty bakalářského stupně studia. Ve spolupráci s Univerzitním sportovním klubem pak také zajišťuje reprezentaci
fakulty, ať již prostřednictvím účasti studentů fakulty na sportovních
akcích, tak i pořádáním mimořádných sportovních událostí (závody, rektorský sportovní den, aj.). Vedoucím sekce byl v roce 2010 Mgr. Ing. Pavel Král, po dobu jeho studijního pobytu v Austrálii zajišťoval chod Bc.
Stanislav Tripes.
Pedagogické a sportovní aktivity

V oblasti výuky sledovala sekce jazyků zajištění vysoké odborné úrovně
jazykových kurzů při zachování profilace 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. V roce 2010 byl počet
studentů ve skupinách 15–18, podařilo se zajistit zvýšenou hodinovou
dotaci především odborného jazyka (tříhodinové kurzy/týden), přičemž
výuka jazyků byla nadále rovnoměrně rozvržena tak, že existovala
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 profilu absolventa fakulty a vysokých nároků na
aktivní znalost cizích jazyků v manažerské praxi.

Sekce nabídla v roce 2010 studentům celkem 21 kurzů v nejrůznějších
sportovních odvětvích, které byly zajištěny vedoucím sekce a dále
9 dalšími odbornými lektory. Stále více reprezentačních družstev se
zúčastnilo akademických přeborů a šířilo tak dobré jméno fakulty nejen
po České republice, ale i v zahraničí (např. Nizozemí). Pracovníci sekce ve
spolupráci se studenty také uspořádali 6 významných sportovních akcí,
většinou se zapojením veřejnosti.

Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání zajišťovala sekce
jazyků výuku anglického, německého a ruského jazyka v jazykových kurzech pro veřejnost i kurzů v rámci mimořádného studia. V rámci kurzů
pořádaných fakultou sekce jazyků opět zajišťovala výuku anglického
jazyka pro akademické i THP zaměstnance fakulty.

Více o sportovních aktivitách se dozvíte v samostatné kapitole na jiné
straně výroční zprávy.

Pracovníci sekce se podíleli na zabezpečení průběhu a garance přijímacích zkoušek z jazyků na FM VŠE a na organizaci jazykových zkoušek
a zajištění jazykové výuky v rámci Programu doktorandského studia na
fakultě.
Vědeckovýzkumné aktivity

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. Byla rovněž zapojena do projektu FM VŠE – Inovace
studijního oboru a vzdělávacích Programů „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (příprava nové modulární struktury výuky jazyků na FM).

Vědecko-výzkumné aktivity

Vedoucí sekce je studentem doktorandského programu a specializuje se
na oblast „Sport governance“. V rámci svého studia absolvoval půlroční
studijní stáž na špičkovém vědeckém pracovišti v Austrálii – Griffith
University. V září též publikoval na prestižní mezinárodní konferenci
pořádané European Association for Sport Management.

Institut managementu zdravotnických služeb
Informace o katedře
Institut managementu zdravotnických služeb zastává v organizační
struktuře Fakulty managementu roli nejmenší odborné katedry. V roce
2010 zde působili na pozicích interních zaměstnanců odborní asistenti
MUDr. Rudolf Střítecký, Ing. Ondřej Lešetický, prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
a Ing. Daniela Kandilaki.
Vedoucí Institutu: MUDr. Rudolf Střítecký
V rámci externí spolupráce v roce 2010 s IMZS dále spolupracovali:
f Doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. , Ing. Táňa Kozlová a Ing. Hana Kalinová
(KMPS FM VŠE)

f Ing. Jan Mlčák, MBA (ředitel Nemocnice Pelhřimov a. s.)
f Ing. Jan Pokorný a MUDr. Bc. Pavel Jedlička (soukromí konzultanti)
Dva pracovníci IMZS pokračují v dalším kariérním či odborném růstu:
Ing. Lešetický postoupil do dalšího ročníku postgraduálního studia, D.
Kandilaki ukončila úspěšně magisterské navazující studium a byla přijata
do doktorského studijního programu.
Pedagogické aktivity
Pracovníci institutu zajišťovali v roce 2010 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 management zdravotnických služeb a vedení/obhajoba kvalifikačních prací.
Bakalářská práce Elišky Pavlové na téma „Farmakoekonomická analýza
nákladů na farmakoterapii hypertenze“ (vedoucí ing. Lešetický) získala
cenu rektora VŠE ESOP pro nejlepší BP za rok 2010.
Situace v oblasti poptávky po studijní specializaci management zdravotnických služeb se stabilizovala. I když s menší převahou ve srovnání
s minulým obdobím, v prezenčním studiu si stále drží druhou příčku
v oblíbenosti. Celkově si specializaci „MZS“ vybralo 35 studentů.
Také v roce 2010 pokračovala těsná spolupráce s Katedrou managementu podnikatelské sféry Fakulty managementu při zajištění výuky, státních závěrečných zkoušek anebo v rámci vědecko-výzkumných aktivit.
Vědecko-výzkumné a publikační aktivity
MUDr. Střítecký vede hlavní tým zabývající se problematikou vztahu mezi
významnými manažersko-ekonomickými parametry zdravotnických
a sociálních zařízení a kvalitou poskytované péče. Projekt nazvaný „Health
and Social Passport“ byl spuštěn na jaře 2010, je financován ze zdrojů EU
a v důsledku zastřešuje společné úsilí partnerských organizací z Jindřichova Hradce (FM VŠE), Lince (Pro mente OÖ) a Milána (ALINTEC) o zvýšení efektivnosti systému v oblasti péče o zdraví a poskytování sociálních
služeb. 8.–9. 4. byl projekt představen v Barceloně.
Ing. Lešetický byl (spolu s doc. Voráčkem a ing. Kozlovou) řešitelem
projektu IGA 7/2010, jehož primárním cílem bylo zkoumání vybraných
simulačních modelů a možnosti jejich aplikace na různých úrovních
rozhodování v oblasti zdravotnického managementu a daňové teorie.
Dále je uveden přehled významnějších vědeckovýzkumných aktivit IMZS
a konferencí jichž se členové aktivně účastnili:
f Working Conference, Health Services Research in Europe, 8.–9. 4. The
Haague, Netherlands. Current view of the administrative-bureaucratic
system of health care in the Czech Republic in the mirror of economic
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theory and management theory. Rudolf Střítecký, Petr Pirožek, Hana
Karásková, Daniela Kandilaki a Ondřej Lešetický: www.healthservicesresearch.eu
f Konference pořádaná MZ ČR a ČVUT, fakulta biomedicínského inženýrství v rámci IOP EU. Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotních prostředků. Rudolf Střítecký.
f Zdravotní systém jako nelineární komplexně-adaptivní systém z pohledu manažerské teorie.
f 11. 6.: Kick-off meeting v Jindřichově Hradci za účasti partnerů
z Rakouska a Itálie.
f 5.–6. 10.: Institute for International research Prague. Know how
to achieve, Hotel Diplomat Praha. Rudolf Střítecký: Zdravotnictví jako
systém.
f Listopad: společný meeting s partnery z Rakouska a Itálie. Diskuze
k metodologii projektu a upřesnění dalšího společného postupu
f 29. 11.: Management kvality a bezpečnosti informačních systémů,
IKEM Praha. R. Střítecký: Několik teoretických poznámek ke kvalitě českého zdravotnictví v zrcadle systémového přístupu.
f 1. 12.: Konference ČZF, Praha, R. Střítecký: Možnosti budoucího financování českého zdravotnictví.
Externí a ostatní aktivity
MUDr. Rudolf Střítecký, CMC Čelákovice MBA in Healthcare Management,
učitel,
f České zdravotnické forum Praha o. p. s, člen správní rady,
f Medical progress a. s., konzultant,
f Institute for International Research GmBH, Praha, lektor.

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)
Prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání byly v roce 2010 realizovány:
f Kurzy pro veřejnost (jazykové kurzy, kurz podvojného účetnictví,
výpočetní techniky aj.).
f Přípravné kurzy z předpokladů k manažerskému rozhodnutí k přijímacím zkouškám na bakalářské studium na FM VŠE (Jindřichův Hradec,
Praha).
f Přípravné kurzy z předmětů Teorie managementu a Ekonomie k přijímacím zkouškám na mgr. studium na FM VŠE. Celkem 64 účastníků.
f Kurzy pro podniky (management lidských zdrojů, angličtina, výpočetní technika).
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f Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v Jindřichově Hradci (účetnictví
a daňová evidence, mzdové účetnictví). Celkem 20 účastníků.

tenisu, florbalu a streetbalu, připraven byl maratón v aerobiku. Pro pracovníky fakulty byl při této příležitosti připraven cykloturistický výlet.

f Mimořádné studium – bakalářský, magisterský a individuální
program. Bakalářský program navštěvovalo 37 zájemců, magisterský
program navštěvovalo ho 42 zájemců a individuální program využilo 36
zájemců. Mimořádné studium jednotlivých předmětů akreditovaných
studijních programů slouží především k získání znalostí a dovedností
podle specifického zájmu účastníka programu. Jednotlivé katedry
nabízejí po zápisu řádných studentů zbylou volnou kapacitu zájemcům
o mimořádné studium.

Ve volném čase mohli studenti i zaměstnanci fakulty využívat pravidelných aktivit Univerzitního sportovního klubu, nabídka se v tomto
roce opět rozšířila, členská základna se zvýšila více než o 100 členů a do
provozu byl uveden nový informační systém, na jehož vývoji se podíleli
především Bc. Stanislav Tripes a Bc. Lukáš Novotný. 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.

f Kurzy pro studenty FM VŠE – základy angličtiny, ruštiny, španělštiny,
základy matematického myšlení.

Naši sportovci nás opět reprezentovali na významných sportovních
akcích. Na mezinárodním fotbalovém turnaji v Eindhovenu se naším
borcům sice nepovedlo obhájit druhé místo z roku 2009, ale podali
dobrý výkon a dobře reprezentovali. Družstvo volejbalistek se zúčastnilo
akademických přeborů a obsadilo 6. místo. Akademických přeborů se
zúčastnili i naši fotbalisté a potvrdili tak rostoucí zájem o reprezentaci
fakulty. Na mistrovství ČR v extrémním outdoorovém závodě jednotlivců
Extrememan obsadil Pavel Král 13. místo.

f Univerzita třetího věku – 259 přihlášených seniorů mělo v kurzu
Kvalita života a informační společnost na výběr z předmětů: Kapitoly
z teorie a praxe udržitelného života, Základy výpočetní techniky pro
začátečníky a pokročilé, Angličtina pro všední den a Němčina pro všední
den. Opět se na FM VŠE konala Letní škola U3V, která poskytla široký
výběr předmětů (angličtina, němčina, základy výpočetní techniky, tvůrčí
psaní, umělecké tkaní gobelínů, životní styl a zdraví, revitalizaci krajiny aj.
V zimním semestru byla zahájena výuka v rámci Virtuální U3V.
Všemi kurzy CCV prošlo v roce 2010 celkem 495 účastníků.

Při hodnocení roku 2010 lze směle hledět do budoucna. Kromě dobré
reprezentace fakulty na sportovních soutěžích lze zdůraznit hlavně
rozšiřující se nabídku sportovního vyžití pro stále více studentů a učitelů
fakulty. Tato nabídka určitě může být oním jazýčkem na vahách pro
mnohé zájemce o studium na vysoké škole.

Sport na FM
Všechny sportovní a pohybové aktivity zajišťuje na Fakultě managementu 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
orientuje svoji činnost na zájmové volnočasové sportovní aktivity pro
studenty i pedagogy fakulty.
Vedoucím Sekce tělesné kultury je Mgr. Ing. Pavel Král. Kvalitu výuky
společně s ním v roce 2010 zajišťovalo dalších devět lektorů. V zimním
semestru se Pavel Král zúčastnil studijní stáže na Griffith University v Austrálii, na jednom ze špičkových pracovišť v oboru sportovní management. Po tuto dobu s činností sekce i USK vydatně pomáhal Bc. Stanislav
Tripes. Nabídka kurzů je přizpůsobena poptávce a portfolio kurzů je
velmi široké. Mimo běžné semestrální výuky si mohli studenti vybírat
i z kurzů lyžování v italské oblasti Alta Valtelina (střediska Santa Caterina
a Bormio) 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 21. dubna 2010.
Pro studenty i pedagogy byly uspořádány turnaje ve fotbalu, volejbalu,
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Zprávy o činnosti
technických úseků
Centrum výpočetní techniky (CVT)
Oblast činnosti CVT zahrnuje:
f správu a rozvoj lokální počítačové sítě, včetně technického zabezpečení (servery, aktivní prvky…);
f instalace, opravy a údržbu počítačových stanic (hardware, software);
f provoz, údržbu a aktualizace informačních systémů a informačních
zdrojů;
f správu a rozvoj dalších systémů závisejících na spravovaných informačních zdrojích.
Lokální počítačová síť FM
Budova FM je kompletně vybavena strukturovanou kabeláží kategorie
5e a vyšší. Páteř sítě je přepínána rychlostí 1 Gb/s.

Fakulta managementu VŠE v Praze
Celá síť je administrativně rozdělena na několik oddělených částí:
zaměstnaneckou s pracovními stanicemi zaměstnanců, částí učeben se
stanicemi na studovnách, serverovou se servery zajištujícími různé síťové
služby, bezdrátovou, kolejní (viz dále) a další.
V roce 2010 byl v souladu s potřebou dalšího rozvoje síťové infrastruktury a především dostupnosti zdrojů na Internetu kompletně nasazen
protokol IPv6. Výjimku prozatím, kvůli zajištění dostatečného monitoringu sítě, tvoří části sítě, kam mají přístup studenti se svými zařízeními
(kolejní a bezdrátová síť).
V souvislosti se zvyšováním dostupnosti přenosných počítačů, u kterých
je v dnešní době bezdrátové připojení standardem, výrazně vzrůstá
význam bezdrátové sítě. Všechny učebny a většina prostor fakulty jsou
pokryty bezdrátovou sítí zapojenou do celosvětové wi-fi sítě Eduroam.
Funkčnost této významné části sítě je zajištěna systémem od renomované firmy založeným na momentálně nejvýkonnějším dostupném wi-fi
standardu 802.11n.

Výroční zpráva za rok 2010
Technické vybavení uživatelů
Vybavení uživatelů v přímé správě CVT představuje přibližně 300 stanic
různých konfigurací a množství síťových, případně lokálních tiskáren.
Standard operačního 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.
Pracovní stanice

Knihovna

1

3

4

THP

8

20

28

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 integrována v systému telefonních ústředen VŠE a napojena do VoIP sdružení CESNET.
K zabezpečení chodu lokální počítačové sítě FM je v současné době používáno cca 15 serverů s operačními systémy Novell Netware, Microsoft
Windows Server a Linux, běžících zčásti na fyzických serverech. Z větší
části je jedná o servery virtualizované na platformě VMWare vSphere 4.
Uplynulý rok 2010 byl pro chod jádra lokální sítě přelomový. Podařilo
se udělat velmi významný krok v postupném budování komplexní
platformy pro virtualizaci serverů. Virtualizace serverů byla sice testována a s použitím již pořízených komponent používána již dříve, šlo ale
o oddělené subjekty, postrádající jednotící nadstavbu. Na konci roku
2010 bylo zakoupeno a nasazeno jednotící programové vybavení od
firmy VMWare. V současné době zajišťuje chod a funkčnost virtualizační
platformy pět fyzických serverů. Na tomto systému běží momentálně
22 virtuálních serverů nebo stanic. Ve virtualizaci serverů se bude dále
pokračovat tam, kde to bude účelné a efektivní.

Útvar

Celkem

současnosti je k účelům výuky a samostatné práce studentů k dispozici
celkem 146 počítačů rozmístěných v osmi počítačových učebnách a studovnách. Učebny č. 565 a č. 566 vznikly v novém pavilonu informačního
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 další počítačová
studovna vybavená 24 ks PC.
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Notebook

Další významnou část sítě tvoří 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 Švecových kasáren), kde je kromě koleje umístěna
i menza a několik kanceláří SÚZ VŠE, je řešeno optickým kabelem rychlostí 1 Gb/s.

Početnou a stále sílící skupinu představují zařízení studentů, kteří využívají vlastní zařízení připojené do LAN pomocí bezdrátové sítě Eduroam.
V současné době se počet takto registrovaných zařízení studentů
přiblížil číslu 1400. Kromě nově vybudovaných prostor knihovny, které
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IMZH

6

3

9

KMIH

13

10

23
15

KMPH

8

7

KMVH

4

5

9

KSVH

16

15

31

Přednáškové sály

12

6

18

Ostatní

11

14

25

Celkem

79

83

162

Počítačové laboratoře
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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 čtyři barevná
multifunkční zařízení, z nichž tři jsou umístěna v prostorách nového pavilonu knihovny. 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 fakultní sítě. Jejich celkový počet kolísá, v průběhu semestru
se pohybuje okolo 300 ks.
Informační systémy a informační zdroje Fakulty managementu
ve správě CVT

Oblast lze rozdělit na dvě části:
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f studijní informační systém;
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f komunikační systémy.
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 odkudkoli 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-

Fakulta managementu VŠE v Praze
ními systémy umožňují přístup k veřejně dostupné agendě fakulty.
V roce 2010 začala fakulta hojně využívat také sociálních sítí Facebook
a Twitter. Fakultní www stránky jsou v současnosti s těmito službami
propojeny.
Infokanál

Pro zlepšení poskytování lokálních informací uživatelům existuje v prostorách 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

Systém obsluhuje 59 kamer s automatickým digitálním záznamem.
V roce 2010 došlo posílení některých jeho komponent, čímž došlo k výrazné stabilizaci jeho chodu.
Samoobslužná šatna

V roce 2010 byly dokončeny práce na instalaci systému samoobslužné
šatny umístěné v prostorách foyer. Systém je (podobně jako elektronický
přístupový systém) napojen na databázi identifikačních čipových karet
VŠE.

Fakulta managementu VŠE v Praze
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.
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f Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě
managementu VŠE dne 12. 11. 2010 (Míková, I. /ed./)
f Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů
cestovního ruchu – oponovaná výzkumná zpráva (M. Luštický a kol.)

Zajišťované služby

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.
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, nově 565 a 566, zajištění ozvučení slavnostních promocí a dalších
akcí v rámci fakulty.
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 2010
V roce 2010 ediční oddělení vydalo nebo se podílelo na vydání následujících publikací:
f Lokální ankety – dotisk (E. Novotná)
f Cvičební texty z účetnictví – dotisk (I. Stejskalová, A. Zmrhalová)
f Účetnictví příspěvkových organizací (I. Stejskalová)
f Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských)
domácnost. Monografický sborník statí – na CD-ROM
f Agent-Based and System Dynamics Approaches in Economics, Management and Tourism – Paper proceedings (M. Musil /Ed./)

Ediční oddělení zajistilo grafickou úpravu, sazbu a realizaci zmíněných
publikací a zajistilo jejich jednotný vizuální výraz. Podílelo na doplnění
nového orientačního systému fakulty do starých pavilonů nebo na tvorbě
a instalaci úspěšné výstavy „Co děláme, když neděláme... aneb Volný čas
pedagogů a zaměstnanců FM VŠE“, dále tvorbě reklam, nástěnek, článků,
posterů a v neposlední řadě i na tvorbě těchto výročních zpráv.
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Ediční služby

f Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické
aspekty) (M. Musil /ed./)
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Pracovnice přispěly články do Bulletinu SKIP a Kulturního zpravodaje.

Knihovna FM
Otevřením nových prostor Knihovnického a informačního centra FM VŠE
(1. prosince 2009) byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj knihovnické
činnosti. Studentům, pedagogům a návštěvníkům z řad veřejnosti vzniklo
příjemné prostředí pro studium a kulturní zážitky.

Výpůjčky celkem
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V roce 2010 byl fond doplňován nově vycházejícími tituly v souladu
s profilem fakulty (1950 kj.) nebo tituly získanými dary (CIKS, nakladatelé
a nákupem Centrem celoživotního vzdělávání FM VŠE). Odepsáno bylo
174 kj. opotřebovaných a ztracených knih. V době letních prázdnin byla
ve fondu volného výběru provedena revize hřbetních štítků a úprava
stavění na regálech.
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Akvizice, zpracování a ochrana fondů

2009
14405

zaměstnanec
Uživatelé celkem

17
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Závěr
Co říci závěrem? Především bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
činnosti naší fakulty v roce 2010 podíleli, všem, kteří řádným plněním
svých povinností přispěli k úspěšnému naplnění pedagogických úkolů
i k řešení odborných a vědeckých projektů. Samozřejmě, že děkuji i těm,
kteří svou mimopracovní aktivitou přispěli k dobrému jménu fakulty jak
mezi ostatními fakultami VŠE, tak i ve městě či v jihočeském regionu.

f 18 exkurzí (např. studentů UISK FF UK, UISK MU, SKIP, Akademického
senátu VŠE, absolventů FM VŠE, studentů středních škol, zahraničních
návštěvníků);

Nicméně při této příležitosti nechci zastírat, že všichni budeme muset
své nasazení ve prospěch naší fakulty ještě zvýšit, neboť nás čeká
náročné období. A to zdaleka nejenom vzhledem k plánované realizaci další etapy přestavby budovy fakulty, ale především v souvislosti
s připravovanou novelizací vysokoškolského zákona a reorganizací
vysokého školství a souvisejícími restriktivními opatřeními. Abychom
našli své místo jak na VŠE tak v regionu, budeme se muset nějakým
způsobem výrazně vymezit. Bude to znamenat přestat plánovat změny
a začít je skutečně realizovat. V této souvislosti mám na mysli skutečně
podporovat a zavádět výuku v cizích jazycích, především v angličtině.
S tím souvisí i pokračování podpory výjezdů našich mladých kolegů na
zahraniční post-doc stáže. Bez uskutečnění těchto nezbytných kroků
nebudeme moci nikdy žádat o udělení akreditace magisterského či
bakalářského studia v angličtině a bez ní zase nebudeme moci přijímat
zahraniční studenty a budeme odsouzeni k plnění role malého regionálního pracoviště. Mluvím-li o akreditaci, tak nemohu nezmínit, že jedním
z našich nejaktuálnějších a nejnaléhavějších úkolů je zlepšit kvalifikační
strukturu pedagogického sboru. Bez realizace tohoto nezbytného kroku
nemáme naději na úspěch.

f dvě výstavy (Historie českého družstevnictví, „Co děláme, když neděláme, aneb, Volný čas pedagogů“);

V Jindřichově Hradci, dne 1. května 2010

Služby
Odborné knihovnické a informační služby poskytovaly pracoviště půjčovny a studovny. Možnost využití studoven po 17. hodině byla rozšířena
ve dnech pondělí až čtvrtek do 20. h. Služby studoven zajišťují studenti.
Knihovna nadále zajišťovala služby studentům komb. studia ve dnech
jejich soustředění. Provozní doba v těchto termínech byla prodloužena
o hodinu (pátek do 18. h., sobota do 12. h.). Pokračovaly rozšířené termíny
poskytování služeb studentům komb. studia společného studijního programu SOP s PF JČU. Zájemcům z řad pedagogů a studentů jsou nově
zasílány „novinky literatury“, na webových stránkách knihovny byl zveřejněn elektronický tiskopis na návrh dokoupení zajímavých titulů k doplnění fondu. Reprografické služby: 18 898 kopií v ceně 40 249 Kč. Počet
čtenářů se zvýšil na 1385 a výpůjčky se zvýšily ze 14405 kj. na 21751 kj.
Nové prostory vytvořily podmínky k pořádání různých akcí. Uskutečnilo se:

f tři přednášky („Zelený Afganistán“, „Letem americko-čínským světem“, „Pojďte s námi vánočním J. Hradcem“).

Prof. RadimJiroušek, DrSc.
děkan fakulty
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