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1 Úvod
Při čtení následujících řádek popisujících aktivity na Fakultě manage-
mentu VŠE je třeba si uvědomit, že veškerá činnost byla v roce 2013 
výrazně ovlivněna realizací projektu Revitalizace a stavební úpravy na FM 
financovaném převážně ze strukturálních fondů v rámci VaVpI. Stavební 
firmě se nepodařilo stavbu realizovat dle dohodnutého harmonogramu, 
a tak se stalo, že v září byla většina kanceláří pracovníků fakulty nedo-
stupná a vedení fakulty úřadovalo v prostorách knihovny. Již v červnu 
skládali studenti státní závěrečné zkoušky za doprovodu sbíječek a dal-
ších stavebních strojů a jejich rodiče procházeli na promoce svých po-
tomků přes staveniště. Nicméně nakonec vše dobře dopadlo a na konci 
roku jsme mohli otevřít výstavu k šedesátému výročí Vysoké školy eko-
nomické v Praze v nových prostorách. Realizovaná etapa rekonstrukce 
budovy a zateplení jejího pláště nejenom že přispěje ke snížení nákladů 
na energie, ale vytvořila předpoklady k dalšímu rozvoji fakulty. Vzniklo 
totiž zázemí pro organizování odborných akcí, jako jsou mezinárodní 
konference či letní školy. Je tedy nyní na všech akademických pracovní-
cích fakulty, aby tuto možnost řádně využili a aby se v budoucnu fakulta 
managementu v Jindřichově Hradci stala vyhledávaným centrem, kam 
bude odborná veřejnost jezdit na zajímavé vědecké a školící akce.

V Jindřichově Hradci, 15. dubna 2014

2 Základní údaje o vysoké škole

2.1 Fakulta managementu  
Vysoké školy ekonomické v Praze (FM VŠE)

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (FM VŠE) je 
nejmladší fakultou VŠE. Základní zaměření fakulty spočívá zejména 
v šíření poznatků v oblasti manažerských disciplín a v oblasti podpory 
managementu. Fakulta poskytuje vzdělávání v akreditovaných studijních 
programech a v programech celoživotního vzdělávání. Za tím účelem 
vytváří podmínky pro rozvoj tvůrčích činností členů akademické obce. 
Akademická obec vychází při svých činnostech z principů humani-
smu, plurality a z principů obsažených v §1 a 4, zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách (dále jen zákon) a v Preambuli Statutu Vysoké školy 
ekonomické v Praze (dále jen Statut VŠE).

Fakulta managementu VŠE sídlí v Jindřichově Hradci na adrese Jarošov-
ská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec. 
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Výroční zpráva za rok 2013
2.2 Organizační struktura FM VŠE

Fakulta managementu VŠE se člení na tyto součásti: 

 – děkanát,
 – katedry,
 – ostatní vědeckopedagogická pracoviště FM, 
 – účelová zařízení, zabezpečovací pracoviště a informační služby FM.

1.  Děkan FM VŠE. 

2.  Děkanát FM VŠE je tvořen asistentkou děkana a sekretariátem FM. 
Sekretariát je podpůrnou složkou děkanátu, proděkanů a tajemníka 
a jednotlivých úseků fakulty zajišťujících činnosti celofakultního charak-
teru, nikoli výhradně jednotlivých kateder. 

3.  Další složky podléhající ve struktuře FM přímo děkanovi: 

 f Jednotlivé katedry. Činnost katedry a výsledky pedagogické a vě-
decké činnosti členů katedry výrazně ovlivňuje vedoucí katedry, kterého 
jmenuje děkan FM (viz Statut FM VŠE). V roce 2013 působily na FM VŠE 
tyto tři katedry, vzniklé v předchozím roce sloučením původních čtyř 
kateder a Institutu managementu zdravotnických služeb:

 – katedra managementu (vznikla z původní katedry managementu 
podnikatelské sféry, katedry managementu veřejného sektoru 
a IMZS);

 – katedra exaktních metod;
 – katedra společenských věd.

 f Společná laboratoř FM VŠE a ÚTIA AV ČR (SALOME) – je ve struk-
tuře fakulty postavena na roveň katedry, zabývá se ovšem výhradně 
vědecko-výzkumnou činností a její vedoucí má stejné povinnosti i pra-
vomoci jako vedoucí katedry. 

4. Proděkani (FM má zpravidla 4 proděkany): 

 f Proděkan pro vědu a výzkum – odpovídá za organizaci a podporu 
vědeckovýzkumné činnosti FM. 

 f Proděkan pro rozvoj – odpovídá za aktivity související s všestran-
ným rozvojem FM. 

 f Proděkan pro vnější vztahy – odpovídá za zprostředkování, udr-
žování a rozšiřování vztahů FM s jinými organizacemi v ČR i zahraničí. 
Metodicky řídí CCV. 

 f Proděkan pro studium – odpovídá za chod veškeré studijní agendy 
na FM, metodicky a organizačně mu podléhá studijní oddělení. 

5.  Tajemník fakulty zaštiťuje veškerou hospodářskou a ekonomickou 
činnost fakulty a organizačně mu podléhají tyto úseky: ekonomické od-
dělení, knihovna FM, technicko-provozní oddělení, centrum výpočetní 
techniky spolu s edičním oddělením a CCV. 

Další pracovní útvary fakulty – podpůrné: 

 – Centrum celoživotního vzdělávání (CCV), 

 – Knihovna FM, 
 – Ekonomické oddělení: sestává ze všeobecné účtárny, pokladny, 

mzdové účtárny, 
 – Technicko provozní oddělení: organizačně mu podléhá útvar údržby, 
 – Centrum výpočetní techniky (CVT) – vedoucí CVT zodpovídá 

za informatizaci fakulty, koordinuje nově zaváděné inovační postupy 
v oblasti informačních technologií a vybavení VT na VŠE s mož-
nostmi a situací na FM. Organizačně mu podléhá ediční oddělení. 

 – Studijní oddělení.

2.3 Složení orgánů FM VŠE

2.3.1  Vedení FM VŠE

Prof. Radim Jiroušek, 
DrSc.

Děkan 

Prof. Ing. Pavel Pudil, 
DrSc.

Proděkan  
pro vědu a výzkum

Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

Proděkan  
pro studium

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

Proděkan  
pro vnější vztahy

PhDr. Miloslava Hiršová, 
Ph.D.

Proděkanka  
pro rozvoj 

Ing. Mgr. Miroslav Malec

Tajemník  
fakulty 

 

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 

Vedoucí katedry 
managementu

Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 

Vedoucí katedry 
exaktních metod

Mgr. Eliška Novotná, Ph.D. 

Vedoucí katedry 
společenských  

věd
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2.3.2  Vědecká rada FM VŠE

V roce 2013 měla Vědecká rada FM VŠE 23 členů, v závěru roku 2013 byli 
jmenováni další dva členové, avšak s platností od 1. 1. 2014.

  Č. Jméno Titul Zaměstnavatel

1. Karel Bajer MUDr. Nemocnice Jindřichův Hradec

2. Ladislav Blažek Prof. Ing., CSc. Masarykova Univerzita v Brně, Ekono-
micko-správní fakulta

3. Jan Černý Prof. RNDr., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
managementu VŠE

4. Jan Flusser Prof. Ing., DrSc. ÚTIA Akademie věd ČR

5. Rudolf Haňka Prof., Ph.D. Medical Informatics Unit University of 
Cambridge

6. Kajetana Hontyová Prof. Ing., Ph.D. Paneurópska vysoká škola Bratislava

7. Jílek Milan Doc. Ing. Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích

8. Radim Jiroušek Prof., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
managementu VŠE

9. Cyril Klimeš Doc. Ing., CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodově-
decká fakulta

10. Vojtěch Konopa Prof. Ing., CSc. Technická univerzita Liberec

11. František Kovář Prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
managementu VŠE

12. Václav Kubišta Prof. Ing., CSc. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

13. Martin Mandel Prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
financí a účetnictví

14. Stanislav Mrvka Ing. Město Jindřichův Hradec

15. Stanislav Palúch Doc. RNDr. CSc. VŠDS Žilina

16. Karel Nenadál RNDr. Vysoká škola ekonomická v Praze

17. Pavel Pech Prof. RNDr., CSc. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 
Pedagogická fakulta

18. Vladimír Přibyl Ing. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
managementu VŠE

19. Pavel Pudil Prof. Ing., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
managementu VŠE

20. Oldřich Vacek JUDr. KOVO, a.s.

21. Jaromír Veber Prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze

22. Jan Ámos Víšek Prof. RNDr., CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociál-
ních věd

23. Jiří Zimola Mgr. Krajský úřad Jihočeského kraje

2.3.3  Akademický senát FM VŠE

V roce 2013 pracoval Akademický senát FM VŠE v tomto složení: 
Ing. Tomáš Kincl Ph.D., předseda AS, Ing. Ondřej Lešetický, místopřed-
seda AS, Ing. Michal Novák, místopředseda AS, Ing. Vladislav Bína, Ph.D, 
prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c., Ing. Taťána Hajdíková, Ing. Martin 
Luštický, Bc. Matěj Gottwald, Ing. Stanislav Tripes.

Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., 
předseda AS FM

Ing. Ondřej Lešetický, 
místopředseda AS FM

Ing. Michal Novák,  
místopředseda AS FM

Ing. Vladislav Bína, Ph.D. prof. RNDr. Jan Černý, 
DrSc., dr. h. c.

Ing. Taťána Hajdíková

Ing. Martin Luštický Bc. Matěj Gottwald Ing. Stanislav Tripes

Senát se během roku 2013 sešel k celkem pěti řádným zasedáním. 
K nejvýznamnějším záležitostem, které byly projednány, patřil především 
návrh rozpočtu fakulty, výroční zpráva, návrhy interních dokumentů 
fakulty (volební a jednací řád AS FM VŠE, statut fakulty a disciplinární 
řád). V druhé polovině roku AS FM VŠE rovněž formálně zajišťoval setkání 
kandidátů na rektora Vysoké školy ekonomické v Praze s akademickou 
obcí fakulty a přímé přenosy vystoupení kandidátů z Prahy do Jindři-
chova Hradce.
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2.3.4  Zastoupení FM VŠE v reprezentaci vysokých škol

V roce 2013 zastupoval FM VŠE v Radě vysokých škol prof. RNDr. Jan 
Černý, Dr.Sc., dr. h. c. Stejně jako v předchozím roce byl členem komise 
pro vědeckou činnost.

2.3.5 Poslání, vize a strategické cíle FM VŠE

Fakulta managementu VŠE je plnohodnotnou a respektovanou součástí 
VŠE v Praze. Jejím cílem je přispívat k co nejvyšší uplatnitelnosti absol-
ventů na trhu práce tím, že poskytuje kvalitní pregraduální i postgra-
duální formy vzdělávání v oboru management a obsahem i metodami 
výuky pružně reaguje na vývoj požadavků pracovního trhu.

Fakulta také stimuluje a podporuje odborný růst svých pracovníků, 
umožňuje jim zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných aktivit 
a přispívá tak ke srovnatelnosti kvality poskytovaného vzdělávání na me-
zinárodní úrovni. 

Fakulta je vyhledávaným partnerem nejen v regionu, ale na všech úrov-
ních spolupráce; svou činnost staví na hodnotách etiky a profesionality 
akademické práce, vstřícnosti, kolegiality a spolupráce a na principech 
demokracie.

V roce 2013 fakulta pokračovala v plnění stanovené rozvojové vize 
platné pro období let 2012 – 2015 a zaměřovala se na následující prio-
ritní oblasti:

 f Lidské zdroje

 f Vnitřní prostředí a procesy

 f Vědecko-výzkumná činnost

 f Pedagogická činnost

Všechny prioritní oblasti vycházejí z Dlouhodobého záměru FM VŠE. Byly 
stanoveny s přihlédnutím jak k současnému stavu externího a interního 
prostředí, tak i k rozvojové vizi fakulty a jsou u nich stanoveny hlavní stra-
tegické cíle, kterých má být ve vymezeném období dosaženo. Dále jsou 
zde navržena opatření, jejichž realizací bude možné vytčené cíle naplnit.

2.3.6  Změny v oblasti vnitřních předpisů

V roce 2013 byly vypracovány návrhy na úpravu volebního a jednacího 
řádu Akademického senátu FM VŠE, statutu fakulty a disciplinárního 
řádu. Po projednání v Akademickém senátu FM VŠE byly tyto návrhy 
předložení ke schválení Akademickému senátu VŠE v Praze. 

3 Studijní programy, organizace 
studia a vzdělávací činnost

3.1 Akreditované studijní programy 

V roce 2013 byla na Fakultě managementu VŠE realizována výuka 
v následujících akreditovaných studijních programech, jejichž kódy jsou 
uvedeny v příloze v tabulce 3.1:

 f Tříletý bakalářský studijní program v oboru „Management“ v pre-
zenční i kombinované formě studia. 

 f Dvouletý magisterský navazující studijní program v oboru „Manage-
ment“ v prezenční i kombinované formě studia. 

 f Doktorský studijní program v oboru „Management“, který realizuje 
fakulta ve spolupráci s ÚTIA AV ČR.

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

 f Management podnikatelské sféry,

 f Management veřejného sektoru,

 f Management informací,

 f Management zdravotnických služeb.

3.2 Studijní programy uskutečňované 
v cizím jazyce

Doktorský studijní program P6208 v oboru management je akreditován 
i v anglickém jazyce, ale v roce 2013 nebyl takto uskutečňován. Přesto je 
v tabulce 3.2 uveden.

3.3 Akreditované studijní programy 
uskutečňované společně s jinou vysokou 
školou se sídlem v ČR (tabulka 3.4)

V roce 2013 pokračovala spolupráce Fakulty managementu VŠE s Peda-
gogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na reali-
zaci bakalářského studijního programu B7507„Učitelství a sociální péče“ 
v oboru „Sociální pedagogika“ ve specializacích „Veřejná správa“ a „Řízení 
bezpečnostních služeb“. Veškerou agendu týkající se studentské admi-
nistrativy zajišťovala Pedagogická fakulta. Počty studentů, neúspěšných 
studentů a absolventů nejsou proto zahrnuty v příslušných tabulkách 
v příloze této zprávy. V závěru roku 2013 oznámil děkan Pedagogické 
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fakulty, že fakulta bude nadále výuku tohoto oboru zajišťovat sama. 
Po vzájemné dohodě bude spolupráce na výuce ukončena v závěru 
zimního semestru akademického roku 2013/14.

3.4 Celkový počet akreditovaných 
studijních programů

S cílem dosáhnout souladu s Národním referenčním rámcem terciárního 
vzdělávání používá fakulta k popisu studijních povinností v bakalářském 
a magisterském navazujícím programu metodiku výstupů z učení. Stejná 
metodika je použita i pro popis oboru v bakalářském i oboru a ved-
lejších specializací v magisterském navazujícím studijním programu. 
Komplexně jsou tedy tímto způsobem popsány dva ze tří studijních 
programů akreditovaných na Fakultě managementu VŠE.

3.5 Kreditní systém studia

Studijní programy byly v roce 2013 uskutečňovány zcela v souladu s pra-
vidly ECTS. Kreditní systém založený na těchto pravidlech byl na fakultě 
zaveden již od ak. roku 2005/2006 a je proto používán rutinním způso-
bem. S výjimkou 2 studentů, kteří z důvodu přerušení studia zatím nedo-
končili studium ve studijních plánech, které nejsou založeny na ECTS, 
studují podle pravidel ECTS všichni studenti fakulty. O kompatibilitě kre-
ditního systému na fakultě s pravidly ECTS svědčí fakt, že je fakulta (jako 
součást VŠE) držitelem jak certifikátu DS Label, tak ECTS Label. V průběhu 
roku 2013 VŠE (včetně Fakulty managementu) opětovně podala žádost 
o tyto certifikáty a získala je pro další období.

3.6 Další vzdělávací aktivity

S výjimkou jednotlivých přednášek odborníků z praxe jsou vzdělávací 
aktivity realizované mimo uskutečňování akreditovaných studijních pro-
gramů (mimořádné studium, U3V) soustředěny do oblasti aktivit Centra 
celoživotního vzdělávání. Podrobnosti lze tedy nalézt v části 10.

V rámci předmětu Municipální management a marketing jsou do před-
nášek pravidelně zapojováni odborníci z veřejné správy, podílející se 
na řízení měst a obcí. Studenti také absolvují exkurze na vybraná praco-
viště místní samosprávy.

V roce 2013 zahájila FM VŠE spolupráci s firmou Rohde & Schwarz, s.r.o., 
závod Vimperk. V rámci výuky modulu Operační management, procesy 
a dodavatelské řetězce se uskutečnily tři workshopy vedené pracov-
níkem firmy, studenti a pedagogové absolvovali celodenní exkurzi 
ve firmě. V závěru roku bylo připraveno výběrové řízení, v němž si firma 
vybere čtyři nejlepší studenty, jimž umožní třítýdenní praxi.

V rámci specializace Management zdravotnických služeb pokračuje tra-
diční spolupráce mezi FM a Okresní nemocnicí v J. Hradci a to zejména 
v oblasti pomoci při zpracování DP a BP.

3.7 Další informace o vzdělávací činnosti

Fakulta nemá akreditované žádné studijní programy joint, double resp. 
multiple degree a ani žádné studijní programy uskutečňované společně 
s vyšší odbornou školou. Pokračovala však spolupráce s Pedagogickou 
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na bakalářském 
studijním programu „Učitelství a sociální práce“ v oboru „Sociální peda-
gogika“. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2013 FM VŠE uskuteč-
ňovala všechny své akreditované studijní programy v místě svého sídla.

4 Studenti

4.1 Studenti v akreditovaných  
studijních programech (tabulka 4.1)

Počty studentů k 31. 10. 2013 v jednotlivých studijních programech 
jsou uvedeny v příloze v tabulce 4.1. Oproti roku 2012 se jedná o pokles 
o 1,5 %. Pokles celkového počtu studentů je způsoben poklesem počtu 
studentů navazujícího magisterského studijního programu, který je 
ovšem v souladu s celkovou strategií rozvoje terciárního vzdělávání v ČR, 
jenž předpokládá snižování podílu absolventů bakalářských studijních 
programů, kteří pokračují ve studiu v navazujících programech. Přesto 
lze počet studentů fakulty považovat za stabilizovaný. Do budoucna lze 
však očekávat spíše pokles počtu studentů. Jedním z důvodů bude sílící 
cílená restrikce počtu studentů přijímaných do magisterského navazu-
jícího studijního programu. Dále se jistě projeví i současný nepříznivý 
demografický vývoj, který se opakovaně projevuje v klesajícím počtu 
uchazečů o studium.

4.2 Studenti samoplátci (tabulka 4.2) 

V akreditovaných studijních programech fakulty v roce 2013 (a ani 
v předchozích letech) studenti samoplátci nestudovali. Tabulka 4.2 proto 
byla z příloh vypuštěna. Někteří studenti však za studium platí z důvodu 
překročení doby, po kterou je studium hrazeno z MŠMT, nebo z důvodu 
studia v dalším studijním programu. V roce 2013 se jednalo celkem 
o 140 studentů bakalářského studijního programu a 120 studentů 
magisterského navazujícího studijního programu. Především se jedná 
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Výroční zpráva za rok 2013
o studenty kombinované formy studia. Oproti roku 2012 došlo k mír-
nému nárůstu počtu těchto studentů o 3%.

4.3  Studenti ve věku nad 30 let (tabulka 4.3)

Z tabulky 4.3 vyplývá, že na Fakultě managementu studovalo k 31. 10. 
2013 v bakalářském a magisterském navazujícím studijním programu 
celkem 268 studentů ve věku nad 30 let. Jedná se logicky téměř vý-
hradně o studenty kombinované formy studia a doktorského studijního 
programu. V porovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu počtu těchto stu-
dentů o více než 75%. Tento jev může souviset s ekonomickou situací, 
kdy hrozba ztráty zaměstnání může vést k většímu zájmu o zvyšování 
kvalifikace i u starších ročníků, nicméně podrobnější analýzy příčin nemá 
fakulta k dispozici.

4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaných 
studijních programech (tabulka 4.4)

Tabulka 4.4 přináší počty neúspěšných studentů (tedy studentů, 
z jakéhokoli důvodu ukončili neúspěšně studium daného studijního 
programu) v bakalářském i magisterském navazujícím studiu. Počet neú-
spěšných studentů v porovnání s rokem 2012 významně poklesl (celkem 
o 21%). Obecně je studijní neúspěšnost vyšší v bakalářském studijním 
programu, což není překvapivé zjištění. Vzhledem ke klesajícímu počtu 
uchazečů o studium v bakalářském studijním programu je logické, že 
je fakulta nucena přijímat ke studiu i uchazeče s horšími předpoklady. 
Pokud tedy nedochází k poklesu požadavků na absolvování stud. pro-
gramu, je jasné, že (i přes velkou pozornost věnovanou na fakultě řešení 
studijní neúspěšnosti studentů) tento fakt zřejmě v budoucnu povede 
ještě ke zhoršení této situace. Naopak s rostoucí restrikcí počtu studentů 
přijímaných do navazujícího studia se situace v tomto typu studia 
zřejmě nebude podstatně zhoršovat.

Studijní neúspěšnost je bez ohledu na typ studijního programu vyšší 
v kombinované formě studia. Tito studenti tvořili cca 68% neúspěšných 
studentů. Do tohoto počtu jsou samozřejmě započteni i studenti, kteří 
studia zanechají z vlastního rozhodnutí. Ti tvořili téměř 50% počtu 
neúspěšných studentů. Zejména u studentů kombinované formy studia 
totiž mohou být důvodem k ukončení studia časové důvody vyplýva-
jící z nemožnosti skloubit studium s pracovním vytížením. V případě 
studentů prezenční formy studia se také často jedná o studenty, kteří 
studují na více školách.

4.5 Opatření, která jsou uplatňována  
pro snížení studijní neúspěšnosti

Fakulta se snaží problém studijní neúspěšnosti řešit poskytováním 
podpory studentům např. ve formě dodatečných kurzů a poskytnutím 
času na doplnění chybějících znalostí, případně dovedností. Důležitým 
prvkem je také snaha fakulty o celkově vstřícný vztah vůči studentům 
a koncipování studijních plánů tak, aby byly dobře viditelné a srozumi-
telné souvislosti mezi jednotlivými oblastmi studia oboru a pomáhaly 
tak snazšímu a lepšímu pochopení obsahu oboru a k větší motivaci 
ke studiu.

Významným aspektem v podpoře studentů ze strany fakulty byla 
i v roce 2013 preventivní péče o studenty prvního ročníku bakalářského 
studijního programu, která jim pomáhá překlenout problémy spojené 
s přechodem vysokoškolský přístup k výuce a studiu. Tato péče je zajiš-
ťována především prostřednictvím systému tzv. „patronů“, tedy studentů 
vyšších ročníků, kteří se dobrovolně starají o menší skupiny svých mlad-
ších kolegů. Kromě usnadnění adaptačního procesu, pomáhají i radami 
v oblasti studia, vždy v úzké součinnosti se studijním oddělením fakulty. 
V roce 2013 působilo na fakultě celkem 8 patronů a jejich činnost byla 
studenty prvního ročníku vysoce oceňována. Je potěšující, že se tento 
systém dále rozvíjí a zájem starších studentů o práci patrona roste.

Výsledky průzkumů, které fakulta v této oblasti provádí, ukazují, že jed-
nou z hlavních příčin neúspěšnosti studentů je prokrastinace. Proto se 
fakulta snaží další opatření pro snížení studijní neúspěšnosti zaměřovat 
i tímto směrem. Sama koncepce kreditního systému studia, kdy není 
předepsán přesný průchod studijním plánem oboru, právě umožňuje 
odkládání obávaných studijních povinností (předmětů, modulů) na poz-
dější etapy studia, což může vést k potenciálním problémům. Snahou 
fakulty je a do budoucna bude hledat cesty, jak těmto problémům před-
cházet vhodnou koncepcí a modularizací studijního plánu a důrazem 
na koncepci průběžné práce v rámci jednotlivých studijních povinností, 
která by poskytovala menší prostor vznik těchto problémů.

Pro studenty, kteří sami rozhodnou, že studovat nechtějí, nebo nemo-
hou z důvodů mimo fakultu, se vhodná opatření hledají těžko. Jako 
hlavní opatření se v této situaci jeví snaha fakulty poskytovat studentům 
příjemné prostředí pro práci.
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5 Absolventi

5.1 Absolventi akreditovaných studijních 
programů (tabulka 5.1)

Počty absolventů všech typů studijních programů za celý kalendářní 
rok jsou uvedeny v tabulce 5.1. V porovnání s rokem 2012 se jeví tento 
počet jako stabilní.

5.2 Způsob spolupráce s absolventy

Fakulta managementu udržuje kontakt se svými absolventy mimo 
jiné přes veřejné sociální sítě, zejména pak přes síť Facebook. Do dění 
ve fakultní skupině jsou zapojeni jak současní, tak i budoucí a zejména 
minulí studenti, kteří se o dění na fakultě aktivně zapojují. K poslednímu 
prosinci roku 2013 měla tato skupina cca 1 750 aktivních členů a oproti 
minulosti se stala rovnocenným komunikačním kanálem mezi stávají-
cími studenty, absolventy, pedagogy a obslužnými pracovišti (Centrum 
výpočetní techniky, studijní oddělení).

Absolventi fakulty se zapojují do výuky odborných předmětů jako od-
borníci z praxe; jako příklad lze jmenovat zaměstnance firmy AMBICA s. r. 
o. či ROHDE & SCHWARZ, s. r. o., závod Vimperk.

5.3 Způsob zjišťování zaměstnanosti 
a zaměstnatelnosti absolventů

Kromě uvedeného průzkumu v bodě b) Fakulta managementu sleduje 
i výsledky analýz třetích subjektů (namátkou Střediska vzdělávací politiky 
nebo analýzy významných českých periodik), které se pozicí absolventů 
opakovaně zabývají. Z těchto průzkumů vyplývá, že Fakulta manage-
mentu dlouhodobě dosahuje nejnižších počtů nezaměstnaných absol-
ventů mezi ekonomickými fakultami v ČR.

Pro Fakultu managementu představují významný zdroj zpětné vazby 
o kvalitě studia a uplatnitelnosti v praxi její absolventi. Je realizován 
dlouhodobý projekt zpětné vazby absolventů, v rámci kterého jsou ab-
solventi oslovováni vždy po třech měsících, jednom, třech, pěti a deseti 
letech od ukončení studia. Cílem je získat přehled o tom, jaká část výuky 
byla pro absolventy z hlediska jejich uplatnění v praxi nejvíce přínosná, 
případně jaká témata v kurikulu absentovala. Získávají se odpovědi 
i o současné pozici, odvětví a finančním ohodnocení absolventa. Ano-
nymizované údaje jsou dále zpracovávány a umožňují sledovat, kam se 
absolventi v průběhu své kariéry posouvají a jak se vyvíjejí.

5.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Fakulta managementu navazuje bilaterální styky formou Deklarací 
o spolupráci s potenciálně zajímavými zaměstnavateli zejména z oblasti 
regionu Jižních Čech, pokračovaly také odborné přednášky a semináře 
zástupců významných českých firem.

V prosinci 2013 proběhl první ročník Veletrhu pracovních příležitostí 
zaměřený na studenty Fakulty managementu. Veletrh byl organizován 
jako studentská akce za účasti významných celostátních (ŠKODA AUTO 
a. s., Česká spořitelna a. s.) i regionálních firem. Úspěch prvního ročníku 
Veletrhu vytvořil základ pro budování tradice těchto akcí, v závěru roku 
2013 již byla zahájena příprava druhého ročníku v roce 2014.

6 Zájem o studium

6.1 Zájem o studium na vysoké škole 
(tabulka 6.1)

Tabulka 6.1 podává přehled o počtu podaných přihlášek ke studiu 
ve všech typech studijních programů a zároveň uvádí počet přija-
tých a zapsaných studentů v roce 2013. Cílové počty nově zapsaných 
studentů 1. ročníků byly pro rok 2013 stanoveny na 258 studentů 
bakalářského studia a 196 studentů magisterského navazujícího studia. 
Z počtů uvedených v tabulce 6.1 se zdá, že tyto počty byly v obou 
typech studijních programů výrazně překročeny. Při stanovování 
počtu přijatých studentů však vždy fakulta počítá s odhadem jaká část 
přijatých studentů se pak skutečně ke studiu zapíše a také s odhadem, 
jaká část ze zapsaných studentů studium ukončí ještě před zahájením 
výuky. Vzhledem k převisu celkové poptávky studijních míst na VŠ nad 
nabídkou jsou tyto hodnoty významné. Skutečný počet nově přijatých 
studentů, které fakulta vykázala k 31. 10. 2013, byl v bakalářském studiu 
250 a v navazujícím magisterském studiu 199. Celkově tak počet zapsa-
ných studentů z hlediska údajů podstatných pro SIMS předpokládaný 
počet překročil jen mírně. Porovnání s rokem 2010, 2011 a 2012 přináší 
následující tabulka. Je z ní zřejmý trvalý pokles počtu uchazečů o stu-
dium v bakalářském studijním programu a naopak podstatný nárůst 
počtu uchazečů o navazující magisterský studijní program. Vyšší počet 
přijatých studentů v bakalářském studijním programu je způsoben 
zmenšujícím se podílem přijatých studentů, kteří se ke studiu skutečně 
zapíší. To souvisí s rostoucí konkurencí na trhu terciárního vzdělávání.
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Bakalářský st. program Magisterský nav. st. program

přihlášky % 2010 přijatí % 2010 přihlášky % 2010 přijatí % 2010

2010 1169 - 503 - 596 - 271 -

2011 1118 95,6 % 556 110,5 % 768 135 % 289 106,6 %

2012 948 84,7% 630 113,31% 938 122% 255 88,2%

2013 856 73,2% 538 106,9% 926 155% 269 99%

6.2 Charakter přijímacích zkoušek,  
způsob zajišťování 

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu byly v roce 2013, 
stejně jako v minulých letech, složeny z písemného testu z vybraného 
světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruš-
tina) a z písemného testu z „Předpokladů k manažerskému rozhodování“, 
který ověřuje schopnosti kvantitativního a logického myšlení. Podobně 
jako v roce 2012 mohla být přijímací zkouška prominuta na základě 
výsledku testu OSP u společnosti Scio s.r.o. nebo na základě doloženého 
studijního průměru ze střední školy z matematiky a světového jazyka. 
Této možnosti využilo celkem 346 uchazečů.

V případě magisterského studijního programu měla přijímací zkouška 
charakter písemných testů z Ekonomie a Teorie managementu. Také tato 
přijímací zkouška mohla být prominuta v souladu s příslušnou vyhláškou 
děkana fakulty na základě studijního průměru z vybraných významných 
předmětů bakalářského studijního programu. Přijímací zkouška byla 
prominuta 81 uchazečům.

V obou případech zajišťovala fakulta přijímací zkoušky vlastními silami, 
resp. s využitím jednotného zadání jazykových testů v rámci školy.

6.3 Studenti navazujícího magisterského 
a doktorského studia, kteří úspěšně 
absolvovali předchozí typ studia na jiné 
vysoké škole (tabulka 6.2)

Do 1. ročníku navazujícího magisterského st. programu se zapsalo 40 
(tj. 18,9%) studentů, kteří absolvovali bakalářský stupeň studia na jiné 
fakultě VŠE. 97 studentů zapsaných do magisterského studijního pro-
gramu (tj. 46%) přišlo z jiných VŠ. V případě doktorského studia to byl 
1 student (tj. 11%) z jiné školy a 2 (tj. 20%) z jiné fakulty VŠE. Tyto počty 
jsou uvedeny také v tabulce 6.2 v příloze.

6.4 Spolupráce se středními školami při 
poskytování informací uchazečům o studium 

Fakulta každoročně obesílá střední školy vybraného typu (především 
gymnázia a obchodní akademie) ve vybraných regionech s prosbou 
o předání informací o studiu na fakultě potenciálním uchazečům. V roce 
2013 se na fakultě opět uskutečnilo několik odborných přednášek 
nabídnutých studentům vyšších ročníků středních škol okresu Jindři-
chův Hradec. Při této příležitosti dostali studenti i jejich učitelé možnost 
prohlédnout si učebny a nové prostory Knihovnického a informačního 
centra. V lednu a v březnu 2013 se opět uskutečnil Den otevřených 
dveří, o který mají zájem především středoškoláci.

 Z anket uchazečů však vyplývá, že dominantním zdrojem informací je 
pro uchazeče Internet. Proto také fakulta zaměřuje většinu úsilí v oblasti 
marketingu na tento komunikační prostředek.

7 Akademičtí pracovníci
Informace o personálním zajištění akademických a vědeckých činností 
fakulty jsou přehledně uvedeny v příslušných tabulkách přílohy. Tyto 
informace mají následující strukturu:

 f Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků ve struk-
tuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 7.1);

 f Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením 
počtu žen (ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy 
(tabulka 7.2);

 f Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků 
a nejvyšší dosažené kvalifikace (tabulka 7.3);

 f Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím 
(tabulka 7.4);

 f Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2013 s uvedením 
jejich průměrného věku. (tabulka 7.5).

Kariérní řád, motivační nástroje pro odměňování 
zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích

Vysoká škola ekonomická v Praze nemá přijat Kariérní řád na úrovni 
školy jako celku ani na úrovni jednotlivých fakult. Hlavními motivačními 
nástroji pro odměňování pracovníků FM jsou kritéria hodnocení peda-
gogických výkonů a kritéria hodnocení výstupů vědy a výzkumu. V roce 
2012 proběhlo posouzení jejich funkčnosti s ohledem na měnící se 
podmínky financování vysokých škol a byl zahájen proces úpravy těchto 
kritérií. Na podzim roku 2013 bylo dosaženo dohody mezi vedoucími 
kateder a vedením fakulty o bodovém hodnocení konkrétních složek 
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pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti a na tomto základě pak byla 
upravena výše osobního ohodnocení pedagogických pracovníků. Před-
pokládá se, že po roce využívání tohoto systému bude vyhodnocena 
jeho účinnost a budou provedeny případné úpravy.

8 Sociální záležitosti  
studentů a zaměstnanců

8.1 Stipendia studentům dle počtu 
studentů, kteří je obdrželi či pravidelně 
pobírali v daném roce (dle účelu stipendia) 
(tabulka 8.1)

Počty studentů, kteří v roce 2013 pobírali pravidelně, či obdrželi stipen-
dium jednorázově, jsou uvedeny v tabulce 8.1. Do kategorie stipendií 
dle § 91 odst. 2 písm. a) jsou zahrnuta stipendia prospěchová a jedno-
rázová mimořádná stipendia, která uděluje děkan fakulty absolventům 
za vynikající studijní výsledky a vynikající kvalifikační práce. Do kategorie 
stipendií dle § 91 odst. 2 písm. b) jsou zařazena stipendia studentům, 
kteří pracují jako pomocné vědecké síly.

Mimořádná stipendia uděluje fakulta studentům, kteří se významným 
způsobem zasloužili o reprezentaci fakulty, zapojili se do aktivit, které 
nebyly jiným způsobem oceněny a byly pro fakultu významné a v ne-
poslední řadě fakulta tímto způsobem podporuje studenty, kteří uspěli 
ve výběrových řízeních na studijní pobyty v zahraničí. Tato stipendia jsou 
však v tabulkách uvedena v kategorii dle § 91 odst. 4 písm. a). Oproti 
roku 2012 je v této kategorii nárůst na téměř 400%. Je to způsobeno 
zvyšujícím se počtem studentů, kteří využívají možnosti studijních po-
bytů v zahraničí a které fakulta tímto způsobem podporuje.

Celkový objem (zaokrouhlený na tisíce) finančních prostředků vyplace-
ných ve formě stipendií je uveden v následující tabulce.

Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky)

Účel stipendia tis. Kč

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 298

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 
nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)

192

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvlášt-
ního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 
písm. d)

57

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3  

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 
písm. e)

 

z toho ubytovací stipendium 3172

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 378

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)  

studentům doktorských studijních programů dle § 91 
odst. 4 písm. c) 

1866

jiná stipendia 1043

Celkem 7006

8.2 Realizace vlastních stipendijních 
programů

Vlastní stipendijní programy fakulta v roce 2013 nerealizovala. 

8.3 Úroveň poradenských služeb 
poskytovaných na fakultě

Fakulta managementu nemá zřízen oficiální poradenský institut, nicméně 
poradenské služby jsou poskytovány podle potřeb studentů i zaměst-
nanců neformálně a nesystematicky dobrovolnými poskytovateli z řad 
pracovníků s odpovídajícím odborným zaměřením. Rozsah a počet těchto 
konzultací není evidován.

Katedra společenských věd poskytovala poradenství v oblasti životního 
prostředí a psychologie. Psychologické poradenství bylo stejně jako 
v minulých letech určeno jak studentům, tak zaměstnancům. Nově byla 
zahájena poradenská činnost v oblasti životního prostředí pro potřeby 
managementu správy Povodí Vltavy, s.p. a regionální rozvojové agentury 
Plzeňského kraje. Do okruhu příjemců poradenství v této oblasti se zapo-
jila i iniciativa Zdravé město Přeštice.

8.4 Způsob přístupu ke studentům se 
specifickými potřebami

Tuto skupinu tvoří především zahraniční studenti, kteří mají jazykové 
problémy. Těm vycházíme vstříc tím, že jim umožníme ústní rozpravu 
nad napsaným testem nebo pouze ústní formu zkoušení. 

Dále jsou to studenti s pohybovým omezením ze zdravotních důvodů, 
těm fakulta nabízí v rámci předmětu Tělesná výchova kurz Ergonomie 
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a rehabilitační cvičení, příp. jsou při trvalých zdravotních obtížích z před-
mětu osvobozeni. 

V případech hodných zřetele je studentům nabídnuta možnost opako-
vané účasti na cvičeních se stejnou tématikou nebo častějších individu-
álních konzultací.

Výjimečně se vyskytl student se zrakovým postižením, kterému byly 
pořizovány materiály se zvětšeným typem písma, či dysgrafik a dyslektik, 
kterému bylo pro psaní testu poskytnuto více času. 

8.5 Způsob podpory a práce s mimořádně 
nadanými studenty, spolupráce se středními 
školami 

Na Fakultě managementu jsou nadaní studenti podporováni přede-
vším formou organizační a finanční pomoci v jejich aktivitách. Jedná 
se hlavně o podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty v rámci 
programů organizovaných školou nebo i prostřednictvím programu „Fre-
emover“. Právě studijní pobyt na renomované zahraniční škole považuje 
fakulta (především z pohledu jeho významu pro studenta samotného) 
za důležitý prostředek rozvoje úspěšných a nadaných studentů. Organi-
zační pomoc spočívá především ve snaze fakulty maximálně vyjít vstříc 
při výběru studovaných předmětů a organizaci studijního plánu na fa-
kultě. Finanční podpora je realizována formou mimořádných stipendií 
(nad rámec příspěvku poskytovaného školou), jimiž se fakulta snaží 
pomoci studentům pokrýt náklady spojené se studijním pobytem.

Prostředí na fakultě umožňuje také nadaným studentů navazujícího 
magisterského i bakalářského studijního programu přímo spolupraco-
vat s akademickými pracovníky fakulty na odborné výzkumné práci. 
Na všech katedrách pravidelně působí několik pomocných vědeckých 
sil, které se mj. účastní vědecko-výzkumných aktivit členů kateder. Tato 
spolupráce může vyústit ve spoluautorství či autorství odborných a vě-
deckých článků.

Nadaným studentům je věnována individuální péče při vedení jejich 
diplomových či bakalářských prací, což se vrací v počtech oceněných 
prací.

Mimořádně pohybově nadaní studenti reprezentují fakultu na Akade-
mickém mistrovství ČR a studentských zahraničních turnajích.

Studentům středních škol v regionu jsou příležitostně nabízeny mož-
nosti účasti na odborných přednáškách mimo rámec výuky, případně 
jsou jim poskytovány prostory fakulty pro uspořádání jejich školních 
akcí. V roce 2013 člen katedry společenských věd vedl sérii tří seminářů 
na téma „Voda, krajina a klima“ na gymnáziu v Jindřichově Hradci.

8.6 Ubytovací a stravovací služby  
(tabulka 8.2)

Fakulta nezajišťuje ubytovací a stravovací služby.

8.7 Péče o zaměstnance

Zaměstnanci fakulty mohou využívat k rekreaci školící a rekreační stře-
diska VŠE v Nicově a na Mariánské. V době hlavních prázdnin mohou pro 
rekreaci také využívat zařízení Centra tělesné výchovy VŠE v Dobronicích 
nad Lužnicí.

V období přímé výuky i v době zkouškového období mohou za-
městnanci fakulty využít široké nabídky sportovních aktivit. Možnost 
sportovního vyžití zajišťuje Univerzitní sportovní klub, který nabízí každý 
týden téměř 20 sportovních aktivit. Aktivity sportovního klubu zahrnují 
jak sportovní hry (fotbal, florbal, basketbal, stolní tenis,...), tak individuální 
sporty tradiční (plavání, posilování, lezení, aerobik, ...), i moderní (Zumba, 
Spinning, Fitbox, Alpinning,...). Kromě pravidelných aktivit se zaměst-
nanci mohou účastnit (a také zúčastňují) sportovních akcí pořádaných 
Univerzitním sportovním klubem a Sekcí tělesné kultury FM, jako jsou 
Rektorský sportovní den, Jindřichohradecká hodinovka a Mikulášské 
a Velikonoční plavecké štafety.

9 Infrastruktura

9.1 Fondy knihoven (tabulka 9.1)

Akvizice, zpracování a ochrana fondů

 2012  2013

Fond : celkem 35157  36388

 přírůstky  1356  1405

 úbytky  233  174

 počet kj. ve volném výběru  29386  30719 

 Počet odebíraných periodik  68  52

V roce 2012 byl fond doplňován nově vycházejícími tituly v souladu 
s profilem fakulty (1356 kj.) nebo tituly získanými dary (CIKS, nakladatelé). 
Nakoupená literatura byla knihovnicky zpracována a vřazena do fondu. 
Odepsáno bylo 233 kj. opotřebovaných a ztracených knih.

V rámci údržby fondu v době letních prázdnin byla ve fondu volného 
výběru provedena revize hřbetních štítků (výměna opotřebovaných 
za nové, podrobnější třídění v jednotlivých třídách – zajištění rychlejšího 
vyhledávání určitého titulu, úprava stavění fondu a nová označení tema-
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tických tříd na regálech – nárůst fondu).Ve spolupráci s pracovníky TPO 
fakulty byly průběžně prováděny opravy poškozených knih.

Byla provedena revize celého fondu knihovny (volný výběr, studovny, 
katedry).

Služby

 2012 2013

Výpůjčky celkem 23553 22581

 počet prvních výpůjček 13469 12901

 počet prodloužení 10084 9680

MVS z jiné knihovny  56  70

 jiné knihovně  65  95

Aktivní uživatelé  2011 2010

Uživatelé : celkem  1276 1437

 z toho veřejnost a studenti jiných VŠ  158  121

Návštěvnost : elektronické počítadlo 46521 45282

Odborné knihovnické a informační služby poskytovaly pracoviště půj-
čovny a studovny. 

Nadále bylo umožněno studentům využití studoven po 17 hodině 
ve dnech pondělí až čtvrtek do 20 hodin. Služby studoven zajišťovali 
studenti. Pokračovaly rozšířené termíny poskytování služeb studentům 
kombinovaného studia FM VŠE a společného studijního programu SOP 
s PF JČU (pátek do 18 hodin, sobota do 12 hodin). 

Součástí poskytovaných služeb byla meziknihovní výpůjční služba, která 
byla využívána především studenty (70 titulů z jiných knihoven, 95 titulů 
bylo zasláno jiným knihovnám v ČR) .

Zájemcům z řad pedagogů a studentů byly v týdenním intervalu zasí-
lány „Novinky literatury“.

Počet uživatelů (1276 v r. 2012) vzrostl na 1437. Výpůjčky mírně poklesly 
z 23 553 kj. na 22 581 kj. . Nárůst uživatelů byl ovlivněn větším zájmem 
o služby studoven těmi studenty, kteří služby knihovny v předešlé době 
nevyužívali.

Exkurze a komentované procházky 

V roce 2013 se uskutečnily tyto akce:

 f seznámení s prostory a činností knihovny pro zájemce o studium 
v rámci Dnů otevřených dveří na FM VŠE; 

 f seznámení se službami: pro nové studenty, pro zaměstnance 
Akademické knihovny JU č. Budějovice, pro nové zájemce o aktivity CCV, 
pro studenty Gymnázia V. Nováka; komentovaná procházka „Půjdem 
spolu…vánočním Hradcem Jindřichovým“.

Výstavy

 f slavnostní zakončení výstavy fotografii Pavla Kohouta; 

 f vernisáž výstavy „Deset let programu Pět P“;

 f zahájení výstavy „Regio Talent – Regionalizace bez hranic – Vytváření 
nových příležitostí zaměstnávání a rozvoje v příhraničním regionu Horní 
Rakousko a Jižní Čechy;

 f výstava nejstarších učebních materiálů vydaných fakultou;

 f vernisáž a výstava „Tvoje světlo“ obrazů Věry Mrázkové, která navázala 
na cyklus výstav volnočasových aktivit pedagogů a pracovníků fakulty.

Na podkladech pro výstavu „60. Výročí VŠE“, jejíž část byla instalována 
v nových prostorách fakulty, spolupracovala Mgr. Věra Kubátová.

Přednášky a besedy

 f Pavel Kohout: představení nové knihy „Nová abeceda financí“;

 f Leoš Kubíček: Beseda o systematickém koučingu, členství v JCI, 
o projektech performancetuning.cz;

 f JUDr. Lubomír Michálek: Beseda o exekuci v praxi. 

 f V Týdnu knihoven byly uskutečněny přednášky pracovníků CIKS 
Praha na téma: Citace a citační software a přednáška Citace a informační 
zdroje VŠE.

Knihovna se zapojila do projektu „Knihomol- knižnice v městečku Bura-
niro“ (stát Burundi) a přispěla do fondu nově budované knihovny 100 
kj. vyřazené, multiplicitní a nepoužívané krásné literatury v anglickém 
jazyce.

Pracovnice přispěly články do Bulletinu SKIP a do Jindřichohradeckého 
zpravodaje.

9.2 Úroveň informačních a komunikačních 
služeb a dostupnost informační 
infrastruktury

Síťová infrastruktura

Budovy FM VŠE jsou kompletně vybaveny strukturovanou kabeláží kate-
gorie 5e a vyšší. Prostory budovy jsou také plně pokryty bezdrátovou sítí 
podle standardů 802.11a/g/n, která je zapojená do celosvětové wi-fi sítě 
eduroam. V celé síti je zajištěna funkčnost protokolu IPv6. Páteř sítě je 
přepínána rychlostí 10Gb/s. 

Celá síť je administrativně rozdělena na několik oddělených částí: 
zaměstnaneckou s pracovními stanicemi zaměstnanců, učebnovou 
se stanicemi na studovnách, serverovou se servery zajištujícími různé 
síťové služby, bezdrátovou, kolejní a další. 
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Významnou část sítě, zasluhující si samostatný odstavec, tvoří kolejní síť 
nacházející se v dislokované budově Švecovy koleje. Připojení do kolejní 
sítě je umožněno pouze ubytovaným studentům. K registraci, zabez-
pečenému ověřování a připojení do sítě je používán vlastními silami 
vyvinutý systém využívající protokol 802.1x. Datové připojení celé bu-
dovy Švecovy koleje (bývalých Švecových kasáren), kde je kromě koleje 
umístěna i menza a několik kanceláří SÚZ VŠE, je realizováno optickým 
kabelem a to rychlostí 10Gb/s. 

K zabezpečení chodu lokální počítačové sítě FM VŠE je v současné době 
používáno cca 20 serverů s operačními systémy Microsoft Windows 
Server a Linux, běžících ve virtuálním prostředí VMWare vSphere 5. 
V roce 2013 byl zrealizován kompletním přechod ze síťového prostředí 
Novell NetWare do prostředí Microsoft Windows Server.

Telefonní ústředna FM VŠE je integrována v systému telefonních ústře-
den VŠE. 

Připojení celé sítě k Internetu je zajištěno datovým okruhem s rychlostí 1 
Gb/s (CESNET). 

Technické vybavení uživatelů

Technické vybavení uživatelů v přímé správě Centra výpočetní techniky 
představuje přibližně 300 stanic, rozmístěných v kancelářích zaměst-
nanců a na počítačových učebnách a množství síťových, případně 
lokálních tiskáren. Používaným operačním systémem je MS Windows 
7 Pro. Z kancelářských programů je nastaveným standardem balík pro-
gramů 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 sta-
nice je v současnosti daná frekvencí procesoru 2 GHz a operační pamětí 
o velikosti 2 GB.

Útvar Typ Celkem

notebook pracovní stanice

Knihovna 1 3 4

THP 7 18 25

KM 15 13 28

KEM 11 9 20

KSV 8 12 20

Studenti Ph.D 4 9 13

Přednáškové sály 7 11 18

Ostatní 12 16 28

Celkem 65 91 156

Počítačové laboratoře a stanice studentů

V současnosti je k účelům výuky a k samostatné práci studentů k dispo-
zici celkem 124 počítačů rozmístěných v sedmi počítačových učebnách 
a studovnách. Učebny č. 565 a č. 566 existují v pavilonu informačního 
centra. Jsou vybaveny moderní AV technikou a je možné je provozovat 
i ve spojeném režimu (otevřením mobilní příčky) a využít tak plný počet 
zde umístěných PC (56 ks). K výuce i samostudiu jsou určena učebna č. 
320 (16 ks PC), učebna č. 307 (16 ks PC) je určena k samostatné práci stu-
dentů. Učebna č. 311 (8 ks PC) je používána ke specializovaným formám 
výuky (Katedra exaktních metod). Studovna č. 563 (6 ks PC) je určena 
výhradně studentům doktorského studijního programu. V prostorách 
knihovny existuje další počítačová studovna vybavená 24 ks PC. 

Pro potřeby tisku a kopírování je studentům k dispozici výkonná síťová 
tiskárna, čtyři barevná multifunkční zařízení a jedno černobílé multi-
funkční zařízení (v prostorách Švecovy koleje). Tři barevná multifunkční 
zařízení jsou umístěna v prostorách knihovny. Studenti doktorského stu-
dijního programu mohou navíc využít síťovou tiskárnu, která je umístěna 
v doktorandské studovně.

Další samostatnou skupinu zařízení představují stanice v soukromém 
vlastnictví studentů, připojované prostřednictvím bezdrátové sítě 
eduroam, nebo kolejní sítě na Švecově koleji. V současné době se počet 
takto připojovaných zařízení pohybuje okolo 1700.

Informační systémy a informační zdroje 

Systémy využívají pro své uživatelské rozhraní většinou technologii 
WWW.

WWW stránky

Hlavní webové stránky fakulty managementu jsou přístupné na adrese 
http://www.fm.vse.cz. Stránky si kladou za cíl nejen poskytovat základní 
informace o Fakultě managementu, ale také díky propojení s informač-
ními systémy umožňují přístup k veřejně dostupné agendě fakulty. 
V roce 2010 začala fakulta hojně využívat také sociální sítě Facebook. 
Fakultní webové stránky jsou v současnosti s touto službou propojeny.

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). 

Elektronická pošta

Obsahuje vedle standardních komunikačních rozhraní pro připojení 
samostatných klientů (pop, imap) také WWW rozhraní umožňující 
uživatelům přístup ke své elektronické poště odkudkoli prostřednictvím 
Internetu a běžného prohlížeče.
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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 elek-
tronické 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.

Moodle 

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

Infokanál

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

10 Celoživotní vzdělávání
Stejně jako v předchozích letech nabízela FM VŠE i v roce 2013 možnost 
studia v programech celoživotního vzdělávání. I přes poměrně vysokou 
aktivitu CCV v oblasti propagace kurzů projevil se v roce 2013 značný 
pokles zájmu zejména u veřejnosti a firem; naopak dobrých výsledků 
bylo dosaženo v rámci mimořádného studia, a to zejména u navazují-
cího stupně. Významný nárůst výkonů lze v roce 2013 doložit i u vzdělá-
vání seniorů (U3V). 

Mimořádné studium předmětů akreditovaných studijních programů 
nabízelo buď studium jednotlivých předmětů z nabídky fakulty podle 
výběru zájemců, nebo studium uceleného ročního programu sestave-
ného z vybraných předmětů akreditovaného studijního oboru.

Centrum celoživotního vzdělávání dále nabízelo specifické kurzy pořá-
dané pro veřejnost v rámci doplňkové činnosti. 

S ohledem na saturaci většiny potřeb dalšího vzdělávání zaměstnanců 
v průběhu řešení rozvojového projektu inovace studijních programů 
v období 2009 – 2012 neproběhly v roce 2013 žádné kurzy zaměřené 
na vzdělávání zaměstnanců.

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty kurzů v jednotli-
vých skupinách studijních programů KKOV) jsou uvedeny v tabulce 10.1. 

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty účastníků 
v kurzech podle studijních programů KKOV dle tabulky) s uvedením 
procentuální změny celkového počtu účastníků oproti předchozímu 
roku uvádí tabulka 10.2.

11 Výzkumná, vývojová, 
umělecká a další tvůrčí činnost 
(ve smyslu §1 a 4 zákona 
111/1998 Sb., o vysokých školách)
Vědecko-výzkumná činnost je v dlouhodobém záměru i ve strategii 
rozvoje FM označena za jednu z prioritních oblastí. Proto jsou pro ni, 
stejně jako pro ostatní prioritní oblasti, stanoveny hlavní strategické cíle 
a navržena opatření, jejichž realizací bude možné vytčené cíle dosáh-
nout. Vědecko-výzkumná činnost patří mezi klíčové aktivity FM, neboť 
její výsledky mají dopad nejen na hodnocení, prestiž a postavení fakulty, 
ale také na kvalitu vzdělávacího procesu, především pak v magisterském 
a doktorském studijním programu. Proto se vědecko-výzkumná činnost 
soustřeďuje zejména na:

 f dosažení kvalitních (ve smyslu hodnocení dle metodiky RVVI) 
vědecko- výzkumných výsledků, na kterých se podílí širší spektrum 
akademických pracovníků, s významným zastoupením postdoktorandů 
i talentovaných studentů doktorského stupně studia majících zájem 
získat v budoucnu na FM pozici akademického pracovníka.

 f zlepšení kvalifikační struktury akademických (tedy vědecko-pedago-
gických) pracovníků jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska věkové 
struktury i z hlediska jejich užšího odborného zaměření.

 f posílení vědecko-výzkumných aktivit v oblasti tzv. měkkých disciplín 
managementu propojením s exaktními přístupy, v nichž je zatím FM 
daleko úspěšnější (např. 3 řešené granty GAČR z oblasti aplikace exakt-
nějších přístupů v oblasti managementu).

 f dosažení většího podílu dizertačních prací z oblasti managementu 
podnikového i veřejného sektoru, marketingu a zdravotnického man-
agementu.

 f rozšíření a prohloubení dosavadní mezinárodní spolupráci v oblasti 
výuky i vědy a výzkumu při využití existujícího potenciálu atraktivity 
dané lokality.

Vědeckovýzkumné aktivity napomáhají k profesnímu růstu pedagogů 
FM, zároveň však patří k dalším zdrojům finančních prostředků, díky 
nimž je možné vytvořit odpovídající zázemí pro vědeckou a pedagogic-
kou činnost pracovníků fakulty. 

V oblasti vědy a výzkumu FM spolupracuje neformálně s řadou subjektů 
doma i v zahraničí (např. formou společných publikací, pracovních 
návštěv k společnému řešení výzkumných problémů apod.). Pokud jde 
o smluvně zajištěnou vědecko-výzkumnou spolupráci, je třeba na prv-
ním místě zdůraznit spolupráci s ÚTIA AV ČR, v. v. i. (existence Společné 
laboratoře managementu SALOME, společně akreditovaný doktorský 
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studijní program v oboru Management), dále společné řešení jednoho 
z projektů GAČR na základě smlouvy s Ekonomicko-správní fakultou MU 
v Brně.

Fakulta spolupracuje úspěšně s řadou orgánů v regionu (např. s Hos-
podářskou komorou v Jindř. Hradci, s Regionální radou soudržnosti 
Jihozápad při hodnocení projektů, s obcemi při konzultacích k vnitřním 
předpisům obcí, s „Místní akční skupinou“) i s městem Jindř. Hradec. 
Studenti zpracovávají témata závěrečných prací na zakázku, akademičtí 
pracovníci se podílejí na tvorbě některých strategických dokumentů.

11.1 Propojení tvůrčí činnosti s činností 
vzdělávací

Tvůrčí činnost pedagogů a její výsledky jsou přenášeny do výuky 
zejména v doktorském studiu. Zároveň přispívá ke kvalifikačnímu růstu 
pedagogů, který je pochopitelně podmíněn dobrými výsledky v oblasti 
vědy a výzkumu. Na druhou stranu tvůrčí činnost studentů, ať samo-
statná nebo ve spolupráci se školiteli, přispívá k jejich studiu a kvalitě 
dizertačních prací.

11.2 Zapojení studenti bakalářských 
a navazujících magisterských studijních 
programů do tvůrčí činnosti 

Studenti magisterského programu jsou zapojováni do řešení projektů 
podporovaných Interní grantovou agenturou VŠE.

Na vědecko-výzkumné činnosti se nepodílejí jen doktorandi, ale i vy-
braní studenti bakalářských a navazujících magisterských programů, 
kteří se zapojují do tvůrčí činnosti jako studentské vědecké síly na jed-
notlivých katedrách. Tito studenti potom získané znalosti a poznatky 
využívají ve svých bakalářských či diplomových pracích, což dále přispívá 
k provázanosti vědy, výzkumu a výuky. Několik studentů magisterského 
programu je zapojeno i do řešení projektů IGA VŠE.

Studenti F6 se každoročně účastní soutěže o excelentní studentskou 
práci ESOP pořádané v rámci celé VŠE a dále v rámci interní soutěže 
o cenu děkana. V roce 2013 byly oceněny tyto práce:

ESOP – diplomové práce

Červen 2013

1. Mgr. Kamil Kudelka – Možnosti nestandardního využití DICOM 
objektů uložených v systémech pro získávání a ukládání obrazových dat 
(PACS) (vedoucí práce – Ing. Ondřej Lešetický) 

2. Pavel Stejskal – Znalostní nadstavba BI platformy ERP systému: 
principy a implementace; business implementace (vedoucí práce – 
doc. Ing. Dr. Jan Voráček. CSc.) 

Září 2013

1. Miroslav Brchaň – Sociální sítě v elektronickém prostoru a jejich 
dopad na společnost (vedoucí práce – Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.)

2. Daniel Kubový – Podnikatelský plán (vedoucí práce – Ing. Jana 
Pevná, Ph.D.)

ESOP – seminární práce

1. Bc. Jiří Markl a Bc. Jana Hrbková – Reálné náklady offshoringu (ve-
doucí práce – Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.)

2. Agáta Marková – Model spokojenosti s bydlením v ČR v závislosti 
na vybraných faktorech (vedoucí práce – RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.)

3. Zuzana Matoušová – Modelování zdraví v pěti evropských státech 
(vedoucí práce – RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.)

ESOP – bakalářské práce

1. Ing. Jan Opička – Plagiátorství v textových dokumentech: Metody 
odhalování plagiátů (vedoucí práce – Ing. Jiří Přibil, Ph.D.) – navržena 
jako NEJLEPŠÍ PRÁCE

2. Denisa Filípková – Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů 
a žen na titulních stranách českého tisku (vedoucí práce – Ing. Michal 
Novák)

3. Jiří Ziegler – Sponzoring ve sportovním odvětví (vedoucí práce – 
Ing. Stanislav Tripes)

Cena děkana – bakalářské práce

Červen 2013

1. Denisa Filípková – Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů 
a žen na titulních stranách českého tisku (vedoucí práce – Ing. Michal 
Novák) 

2. Michal Jaroš – Ekologické certifikáty budov – případová studie 
Fakulta managementu (vedoucí práce – RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.) 

3. Jiří Ziegler – Sponzoring ve sportovním odvětví (vedoucí práce – 
Ing. Stanislav Tripes) 

Září 2013

1. Jaroslav Pokorný – Výběr vhodného účetního programu pro kon-
krétní organizaci (vedoucí práce – Ing. Taťána Hajdíková)

Ceny děkana – diplomové práce

1. Ing. Andrej Bielický – Strategická situační analýza online start-up 
firmy (vedoucí práce – Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.)
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2. Ing. Veronika Rohová – Fúze obecně prospěšné společnosti a její 
účetní dopady (vedoucí práce – Ing. Taťána Hajdíková)

3. Ing. Vendula Mikešová Kompetence manažerů malých a středních 
firem (vedoucí práce – Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.)

Září 2013

1. Ing. Vojtěch Fröhlich – Arts Management – marketingová strategie 
symfonického tělesa (Filharmonie mladých Praha) (vedoucí práce – 
RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.).

11.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, 
vývoj a inovace

Fakulta managementu disponovala v roce 2013 s prostředky na speci-
fický výzkum v celkovém objemu 1 078,3 tis. Kč.

Struktura čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum byla 
následující: 

 f Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo vyu-
žito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 898,12 tis. Kč

 f Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo 
využito na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací student-
ských vědeckých konferencí 98,68 tis. Kč

 f Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo vyu-
žito na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské 
grantové soutěže 77,10 tis Kč

 f Prostředky FUP vytvořené za rok 2012 4,4 tis. Kč, 

 f Vrácené nevyužité finanční prostředky celkem 0,0 tis. Kč 

V rámci IGS FM VŠE v Praze tak v roce 2013 z 18 nově předložených 
návrhů projektů + jednoho pokračujícího projektu bylo 15 projektů 
doporučeno Grantovou radou FM VŠE k financování v roce 2013 – viz 
následující přehled:

1. Vývoj zadlužení firem v důsledku finanční krize; Ing. Pavel Vlnas; 
12/2013

2. Dotace a jejich dopad do hospodaření obcí; Ing. Miroslava Pucan-
dlová; 11/2013

3. Postoje budoucích manažerů k dobrovolnictví; Mgr. Eliška Novotná, 
Ph.D.; 17/2013

4. Modely možných scénářů budoucnosti zdravotnictví; Ing. Miroslav 
Jankůj; 16/2013

5. Znalostní modelování manažerských procesů; prof. RNDr.Jan Černý, 
DrSc.; 12/2012

6. Marketing ve vědě a výzkumu; Ing. Taťána Hajdíková; 6/2013

7. Výzkum mediálního trhu České republiky; Ing. Michal Novák; 2/2013

8. Tvorba strategie organizace s využitím metod a nástrojů znalostního 
managementu; Ing. Veronika Zelená; 8/2013

9. Marketingová komunikace mezinárodních vysokých škol v online 
prostředí; Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.; 9/2013

10. Organizace vědecké konference na F6; Mgr. Irena Míková; 4/2013

11. Modelování závislostí a vztahů v problematice manažerského rozho-
dování; Ing. Vladislav Bína, Ph.D.; 3/2013

12. Relativismus versus case-based reasoning v manažerských propoč-
tech; Ing. Simona Hašková; 5/2013

13. Vztah organizační identity a vybraných ukazatelů efektivity organi-
zace; PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.; 13/2013

14. Studium některých algoritmických problémů technické diagnostiky; 
Ing. Václav Lín; 14/2013

15. Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu; Ing. Martin 
Luštický; 18/2013

Standardní výzkumné projekty a granty podporované prostředky 
tzv. „účelové dotace“ ministerstev a grantových agentur

GAČR 

 f Metody podpory manažerského rozhodování založené na analýze 
textových informačních zdrojů, P403/12/2175 – prof. Radim Jiroušek, 
DrSc., GA ČR 1.1.2012–31.12.2014 (843.000,-);

 f Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem 
na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání obrazů; 
P403/12/1557 – prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., GA ČR 1.1.2012–31.12.2014 
(916.000,- z toho 377.000,- na projekt spoluřešitele);

 f Ekonomicky optimální procesy na sítích; P402/12/2147 – 
prof. RNDr. Jan Černý, DrSc, Dr.h.c., GA ČR 1.1.2012–31.12.2014 (971.000,- 
z toho 338.000,- na projekt spoluřešitele).

11.4 Vědecké konference (spolu)pořádané 
fakultou (tabulka 11.1)

 f Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision Making under 
Uncertainty, zářín 2013, Mariánské Lázně – s mezinárodní účastí

 f Vědecká konference doktorandů, studentů magisterského stu-
dia a mladých vědeckých pracovníků – 4th Scientific Conference for 
Ph.D. Students & Young Researchers, listopad 2013, FM Jindř.Hradec – 
s mezinárodní účastí

 f Konference Dobrovolnictví ve výzkumu a v praxi – listopad 2013, FM 
Jindř.Hradec – s mezinárodní účastí

Jedna konference s mezinárodní účastí, pořádaná katedrou, je uvedena 
v tabulce 11.1.
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11.5 Podpora studentů doktorských 
studijních programů a pracovníky na tzv. 
post-doktorandských pozicích 

Studenti doktorských studijních programů a pracovníci na tzv. post-
-doktorandských pozicích mají možnost se účastnit interní grantové 
soutěže IGA VŠE. Na fakultě dále již třetím rokem běží systém podpory 
vědecko-výzkumných aktivit, kde mohou na základě (z administrativ-
ního hlediska relativně nenáročné) žádosti dostat finanční příspěvky 
na aktivní účasti na konferencích, nákup odborné literatury apod. Tento 
systém je financován z prostředků Institucionální podpory vědy (RVO). 
Dva postdoktorandi jsou zapojeni do společného rozvojového projektu 
VŠE a ČZU na zvyšování kvalifikace s cílem habilitace, další doktorand 
získal podobný grant z prostředků fakulty. V průběhu roku 2014 se 
předpokládá zahájení habilitačního řízení dvou post-doktorandů. Pro 
doktorandy i postdoktorandy FM pořádá pravidelně na podzim nefor-
mální dvoudenní odborné semináře v lokalitách mimo FM. Na srpen 
2014 je připravován 1.ročník Letní školy na téma „Research Methods for 
Business Students“, kterou povede prof. Mark Saunders z University of 
Surrey, Velká Británie.

Všechny katedry pracují s doktorandy soustavně: zapojují je do řešení 
svých projektů a do výuky, včetně Univerzity třetího věku.

11.6 Podíl aplikační sféry na tvorbě 
a uskutečňování studijních programů

Studenti zpracovávají v rámci svých kvalifikačních prací témata zadaná 
podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty. V roce 2013 byla 
zahájena pravidelná spolupráce s firmou Rohde & Schwarz, s.r.o., závod 
Vimperk, na řešení diplomových prací, případně na řešení některých 
specifických konzultačních okruhů z ekonomiky.

V návaznosti na dlouhodobý záměr Fakulta managementu usiluje 
o rozšiřování možností praxe a zapojení odborníků z podnikatelské i ne-
podnikatelské sféry do výuky. Jedná se o zapojení několika firem, jejichž 
zástupci se nejen podílejí na výuce, ale jsou nakloněni i společné tvorbě 
projektů a případné publikační činnosti. Hlavním záměrem je vybudovat 
fungující systém dlouhodobé a pravidelné spolupráce aplikační sféry 
s Fakultou managementu.

11.7 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě 
a přenosu inovací

Pedagogičtí pracovníci Fakulty managementu spolupracují s následují-
cími firmami: MediaResearch (výzkum mediálního trhu v ČR), MindShare 

(výzkum kulturních rozdílů) a Ambica (možnosti sentiment analýzy 
v českém jazyce). Spolupráce se realizuje ve formě seminářů, odborných 
konzultací a stáží ve zmiňovaných organizacích.

V roce 2013 byla zahájena spolupráce s firmou Rohde & Schwarz. Má 
jednak formu exkurzí, workshopů a seminářů, ať již pravidelných, v rámci 
výuky, tak příležitostných podle aktuálních potřeb obou partnerů, jednak 
se zaměřuje na konzultace a návrhy témat studentských závěrečných 
prací, v nichž studenti se svými vedoucími pomáhají při řešení konkrét-
ních problémů firmy. 

11.8 Počet smluv uzavřených se subjektem 
aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, 
vývoje a inovací

Deklarace o spolupráci, zejména v oblasti umožnění praxe, ale také k vy-
užití údajů ve výzkumu, byla uzavřena s firmami Rohde & Schwarz, s.r.o., 
(závod Vimperk) a Ambica, s.r.o., (Jindřichův Hradec).

Nově byly uzavřeny dvě smlouvy na dvě zakázky s Místní akční skupinou 
Česká Kanada, o.p.s., a s Místní akční skupinou Lužnicko, o.p.s.

11.9 Počty odborníků z aplikační sféry 
podílející se na výuce v akreditovaných 
studijních programech 

Do výuky jsou pravidelně jednorázově zváni odborníci z praxe na před-
nášky či semináře ke konkrétním tématům. V roce 2013 však byly zahá-
jeny práce na vytvoření systémového a hlubšího zapojení odborníků 
aplikační sféry výuky. Tito odborníci většinou vedou několik workshopů 
či seminářů zaměřených na aplikaci probírané teoretické látky. V daném 
roce se podařilo zapojit následující tři firmy a jejich pracovníky: 

 f Rohde & Schwarz, s.r.o., Ing. Josef Matheisel, Operační management, 
procesy a dodavatelské řetězce;

 f Ambica, s.r.o., Ing. Jan Novotný, Management informačních systémů;

 f Goldmen Financial, s.r.o. – Ing. Jana Procházková, Finanční manage-
ment.
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11.10 Počty studijních oborů, které mají 
ve své obsahové náplni povinné absolvování 
odborné praxe po dobu alespoň jednoho 
měsíce (tabulka 11.3) 

Žádný ze studijních oborů nevyžaduje povinné absolvování odborné 
praxe. Odborná praxe na Fakultě managementu navazuje na některé 
moduly a je pouze nabídnutou možností pro studenty. Tato nabídka se 
týká následujících modulů: Operační management, procesy a dodava-
telské řetězce, Znalostní management, Finanční management a některé 
předměty starších studijních programů zaměřené na management 
veřejného sektoru.

11.11 Výše příjmů, které fakulta získala 
za uskutečňování placených kurzů 
prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců 
subjektů aplikační sféry (podnikové 
vzdělávání) v roce 2013

V roce 2013 se v rámci doplňkové činnosti podařilo realizovat jediný 
kurz prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry, jehož 
výnos činil 2479,34 Kč. V této oblasti byla významná část vzdělávání rea-
lizována individuálním studiem jednotlivých akreditovaných předmětů 
v rámci hlavní činnosti.

11.12 Výše celkových příjmů za činnosti 
provedené v rámci odborných konzultací 
a poradenství 

V roce 2013 získala Fakulta managementu 25 000 Kč za odborné po-
sudky projektů z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

11.13 Strategie pro komercializaci

Fakulta zatím nemá ucelenou strategii komercializace. V roce 2013 vyu-
žila formu Nabídkových listů VŠE k široké nabídce služeb, analýz, školení 
a dalších aktivit externím subjektům z podnikové sféry i z oblasti veřejné 
a státní správy.

11.13 Působení Fakulty managementu 
v regionu

Fakulta managementu si uvědomuje význam svého působení v regionu 
a usiluje o rozšiřování spolupráce s místními organizacemi tak, aby byla 
uspokojena poptávka obou zainteresovaných stran. Fakulta je členem 
Místní akční skupiny Česká Kanada. Regionální organizace projevují 
zájem o absolventy Fakulty managementu a zaměstnanci fakulty spo-
lupracují s regionálními aktéry působícími jak v podnikatelské sféře, tak 
ve veřejném sektoru. 

V roce 2013 fakulta spolupracovala především s místními akčními 
skupinami, mikroregiony a orgány místní veřejné správy, a to zejména 
formou poskytování odborných poradenských služeb a spolupráce 
na zpracování rozvojových dokumentů regionu. Regionální aktéři také 
zadávali požadavky na vypsání témat bakalářských a diplomových prací 
a působili jako oponenti při obhajobách. 

Mezikatedrální výzkumné týmy fakulty plnily zakázky pro dva regionální 
subjekty, kterými byly místní akční skupiny Česká Kanada a Lužnicko, 
obě obecně prospěšné společnosti. Fakultní týmy prováděly výzkum, 
poskytovaly metodickou pomoc a zpracovávaly podklady pro stanovení 
strategií území. Například Prof. Černý pro Místní akční skupinu Česká Ka-
nada o. p. s. vypracoval studii o současném stavu dopravní infrastruktury 
a jejím možném budoucím udržitelném rozvoji. Spolupráce s Městem 
Jindřichův Hradec se zaměřovala na rozvojové aktivity v oblasti cestov-
ního ruchu v regionu.

Po celý rok trvala spolupráce s Mikrobiologickým ústavem AV ČR 
v Třeboni, při které se do řešení problému implementace základního 
výzkumu zapojilo pět diplomových prací.

Fakulta se též podílí na mezinárodních příhraničních aktivitách v rámci 
třístranného projektu Dunaj-Vltava (spolupráce Bavorska, Horního 
Rakouska a tří krajů ČR). Děkan fakulty je členem expertní skupiny pro 
vysoké školství.

12 Internacionalizace

12.1 Strategie pro rozvoj mezinárodních 
vztahů a mezinárodního prostředí

Fakulta managementu se v oblasti zapojení do mezinárodních vzděláva-
cích programů řídí pravidly Vysoké školy ekonomické.
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Výroční zpráva za rok 2013
12.2 Zapojení fakulty do mezinárodních 
vzdělávacích programů vč. mobilit (tabulka 
12.1 a 12.3)

V roce 2013 uspělo při výběrovém řízení v rámci semestrálních vý-
měnných pobytů celkem 12 studentů v magisterském stupni a dále 3 
studenti ve stupni bakalářském; v roce 2013 přitom vyjelo 6 studentů 
– pět v rámci programu Erasmus/LLP, jeden v rámci tzv. jiné formy krát-
kodobého studijního pobytu (mimoevropský). Mimo to jedna studentka 
vyjela na semestrální pobyt v rámci doktorského studia.

Trend v zájmu i počtu vyslaných studentů o zahraniční výjezdy vykazuje 
výrazný a dlouhodobý růst. Ke zvýšení zájmu napomohlo také schválení 
mimořádných fakultních stipendií na zahraniční studijní pobyty ve výši 
až 15 000 Kč (evropské pobyty), resp. 30 000 Kč (mimoevropské pobyty).

Fakulta se také snaží podpořit zájem studentů o zahraniční studijní po-
byty rozvíjením jejich jazykových kompetencí formou výuky odborných 
předmětů v angličtině. V roce 2013 přibyl do této nabídky předmět 
International Management v magisterském studijním programu a Mar-
keting v bakalářském studijním programu.

13 Zajišťování kvality 
a hodnocení realizovaných 
činností

13.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání

Stejně jako v předchozích letech pokračuje Fakulta managementu 
v nastavování vnitřních řídících procesů s ohledem na rámec kvality 
stanovený boloňským procesem. Sleduje však i další rámce vycházející 
např. z mezinárodních akreditací EQUIS, ACBSP či AACSB. Z hlediska 
interních metrik kvality terciárního vzdělávání stanovených v Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area jsou plně implementovány monitorovací mechanismy v částech 
1.2 a 1.3. Výstupy z výukového procesu jsou sledovány s ohledem na po-
třeby partnerů a zaměstnavatelů z praxe.

 Každá samostatná součást studijního programu zřetelně definuje 
learning outcomes a požadavky, podle kterých jsou studenti evaluováni. 
Studijní systém umožňuje ke každé studijní jednotce a ke každému par-
ticipujícímu vyučujícímu sbírat od studentů (anonymní) zpětnou vazbu. 
Tyto výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a studenti jsou zpětně 
informováni o výsledku zpětné vazby.

Požadavky části 1.4 (sledování kvalifikace a úrovně pedagogů) jsou 
naplňovány jednak studentskou zpětnou vazbou, jednak nastavením 
nového odměňovacího systému pro akademické pracovníky fakulty, 
který více reflektuje konkrétní výkon pracovníka (ať již v oblasti pedago-
giky, vědy či dalších). 

Pro odhalování plagiátů u semestrálních prací je jednotlivými vyučují-
cími používána především automatická funkcionalita systému ISIS, který 
umožňuje kontrolovat odevzdané práce na přítomnost plagiovaného 
obsahu.

U kvalifikačních prací je využíván celorepublikový systém Theses, 
jehož použití ovšem znesnadňuje jednak doba kontroly (pohybující 
se ve dnech), jednak jeho uživatelské rozhraní, které je zcela chaotické 
a jakoukoliv rozumnou práci znesnadňující či přímo znemožňující.

V posledních letech se podařilo problém plagiování na Fakultě manage-
mentu i díky nekompromisnímu přístupu jednotlivých vyučujících potla-
čit a jeho výskyty jsou spíše sporadické a okamžitě tvrdě potírané.

V roce 2013 se FM VŠE stala jednou ze tří fakult VŠE Praha zapojených 
do pilotního projektu Evropské komise „U-mulitrank“ zaměřeného na vy-
pracování metodiky vícerozměrného hodnocení vysokých škol. Prvního 
kola sběru dat se zúčastnilo celkem 159 vysokých škol z celého světa. 
Výsledky budou známy na jaře roku 2014.

13.2 Vnější hodnocení kvality, zejména 
Akreditační komisí ČR

Koncem roku 2012 jsme podávali stručnou kontrolní zprávu pro Akredi-
tační komisi, která byla projednávána na jejím druhém zasedání s dosti 
nepříznivým výsledkem (viz Zápis č. 02–13 ze zasedání Akreditační 
komise 15.–17. dubna 2013, Hejnice):

AK nepovažuje kontrolní zprávu za dostatečně vypovídající o změnách 
v daném oboru jak obsahově,tak z hlediska zkvalitnění personálního zabez-
pečení. Požaduje přesné údaje o změnách ve studijním plánu s uvedením 
všech vyučujících, který by odrážel změny v požadované koncepci oboru, 
o složení SZZk, včetně uvedení okruhů, personálním zabezpečení a pub-
likační činnosti. U publikační činnosti vyžaduje AK uvedení pouze nejvý-
znamnějších publikací odborného charakteru, na nichž se převážnou měrou 
podíleli interní pracovníci školy za poslední dva roky (maximálně tři tituly 
na pracovníka), které odpovídají vyučovaným předmětům. AK nepovažuje 
navrženého garanta za odpovídajícího kritériím a standardům AK pro obor 
Management. AK požaduje do 31.5.2013 předložit přepracovanou kontrolní 
zprávu s potřebnými informacemi a informace o novém garantovi. Pokud 
zpráva neprokáže, že dochází k nápravě zjištěných nedostatků, AK navrhne 
omezení akreditace podle § 85 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Na základě tohoto výsledku, Fakulta připravila novou kontrolní zprávu 
ve formě odpovídající kompletnímu akreditačnímu spisu. V té byl jako 
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garant jmenovitě uveden doc. Jánský, který je habilitován v oboru pod-
niková ekonomika a management. Na tuto novou zprávu již Akreditační 
komise reagovala smířlivěji (viz: Zápis č. č. 03–13 ze zasedání Akreditační 
komise 17.–19. června 2013, Doksy): 

Z kontrolní zprávy vyplývá výrazné zlepšení koncepce studijního programu 
a jeho návrat k původnímu zaměření na management. Došlo také k výraz-
nému zlepšení personálního zabezpečení (přesunem odborníků z oboru 
v rámci VŠE). AK proto doporučuje i nadále věnovat pozornost personálnímu 
zabezpečení především vlastními pracovníky a postupně si vychovat mladou 
generaci habilitovaných vyučujících. AK trvá na svém stanovisku k navrže-
nému garantovi oboru a požaduje předložit zprávu o garanci a personálním 
zabezpečení oboru Management zároveň se žádostí o reakreditaci SO 
Management v magisterském programu.

Nicméně ze zápisu vyplynulo, že doc. Jánský není pro Akreditační komisi 
vhodným garantem oboru management. To se odrazilo v žádosti o rea-
kreditaci studijního oboru Management, kterou jsme podávali v posled-
ním čtvrtletí roku 2013, kde jsme jako garanta oboru navrhli doc. Barto-
šovou, nově jmenovanou docentku v oboru management.

13.3 Finanční kontrola

Finanční kontrola byla prováděna dle organizační směrnice rektora č. 
SR 07/2008 „Kontrolní řád“, která upravuje postup při provádění kontroly 
a stanoví pravidla pro řídící kontrolní činnost

Řídící kontrolu prováděli vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení 
(dle Pracovního řádu VŠE), jako součást systému řízení a kontroly v rámci 
činnosti, která je VŠE zajišťována na základě zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, v platném znění.

13.4 Benchmarking (porovnávání) s obdobně 
zaměřenými fakultami v ČR, příp. v zahraničí

Problematika srovnávání Fakulty managementu s obdobně oriento-
vanými vysokými školami v hlavních zdrojových regionech nebyla ani 
v roce 2013 opomenuta. Výrazně byla akcentována při řešení prvního 
úkolu projektu IPN KREDO, do něhož je FM VŠE zapojena jako součást 
VŠE Praha. Tento úkol spočíval ve vytvoření SWOT analýzy na úrovni 
Vysoké školy ekonomické a Fakulty managementu. Pracovníci fakulty 
využili předchozích zkušeností s benchmarkingem a prvek komparace 
vnesli i do procesu formulace a hodnocení jednotlivých složek SWOT 
analýzy ve stanovených strategických doménách, čímž zvýšili jejich 
vypovídací hodnotu. Díky výše uvedenému bylo možné vytipovat i další 
oblasti, u kterých by byla aplikace benchmarkingu vhodná a na které se 
zaměří specificky orientované analýzy v roce 2014.

13.5 Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti 
mimo sídlo fakulty (konzultační střediska, 
centra distančního vzdělávání, atd.)

Fakulta managementu poskytuje veškeré vzdělávací činnosti v sídle 
fakulty v Jindřichově Hradci. Tak tomu bylo i v roce 2013.

14 Národní a mezinárodní 
excelence fakulty
V roce 2013 Fakulta managementu VŠE byla nadále členem Asociace 
univerzit třetího věku a měla své zastoupení v Radě vysokých škol. 

15 Rozvoj fakulty

15.1 Zapojení fakulty do Centralizovaných 
rozvojových projektů MŠMT 

V roce 2013 pokračovala spolupráce FM VŠE, VŠE a CERMAT na rozvo-
jovém projektu „Státní maturity“. Cílem tohoto projektu plánovaného 
na 3 roky bylo zjistit možné závislosti mezi dosaženým průměrem (body, 
percentilem) z maturity a přijetím na VŠE (v detailu na regiony, varianty 
maturity, typ školy, střední školu, fakulty VŠE (obory)), případně vztahy 
mezi výsledky maturit a bakalářskými zkouškami, případně ukončením 
studia na určitém oboru – po třech letech. Dalším cílem bylo sledování 
prostupnosti (korelace mezi výsledky maturit a postupem do dalšího 
ročníku). V závěru roku byla předána průběžná zpráva s výsledky před-
chozích analýz.

15.2 Institucionální rozvojový plán fakulty 

V závěru roku 2013 vyhlásila VŠE nový projektový řád a pravidla Interní 
rozvojové soutěže. V souladu s těmito dokumenty byla jmenována 
Rozvojová rada fakulty a pracovníci byli vyzváni k přípravě projektů vy-
cházejících z dlouhodobého záměru VŠE a fakulty. Předkládání projekto-
vých návrhů bylo posunuto do začátku příštího roku z důvodu přípravy 
celoškolského elektronického formuláře v Informačním systému (ISIS). 
V závěru roku zaměstnanci fakulty pracovali na přípravě celkem čtyř 
projektů.
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15.2 Zapojení fakulty do operačních 
programů financovaných ze strukturálních 
fondů EU 

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE, CZ.1.5/4.1.00/04.0191

Projekt s názvem Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE sleduje hlavní cíl, 
a to zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-
-vývojové a inovační aktivity. Dílčími cíli jsou (i) zajištění moderní infra-
struktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského 
studia, (ii) zajištění potřebné infrastruktury pro pořádání doktorských 
a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a (iii) vytvoření 
vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejm. grantových 
projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit. 

Realizací projektu bude dosaženo nejen výstupů (rekonstrukce a revi-
talizace učeben, poslucháren a konf. prostoru, sloužící k výuce s dopa-
dem do VaV činnosti), ale z hlediska výsledků dojde k: (i) zvýšení kvality 
vzdělávací infrastruktury, vzniknou prostory pro pořádání konferenci, 
workshopů a kulatých stolů (zatím fakulta takovými prostory nedispo-
novala a v tomto ohledu byla „handicapovaná“), (iii) dojde ke zkvalitnění 
ostatních prostorů (vstupní hala, sociální zařízení, společné prostory/
chodby), což také přispěje ke zvýšení kvality, (iv) v rekonstruovaných 
místnostech vzniknou nové kabinety pro doktorandy, hostující profesory 
a další vědecko-výzkumné pracovníky fakulty).

V rámci výběrového řízení byl vybrán generální dodavatel stavby, 
kterým byla firma HOCHTIEF CZ a. s. a stavba byla zahájena 15. 4. 2013. 
Kolaudace stavby proběhla v říjnu 2013. Ve 4. čtvrtletí r. 2013 probíhalo 
vybavení části zrekonstruovaných a nově vybudovaných kapacit; další 
vybavení bude pořízeno v r. 2014. V tomto roce bude dokončen i sjezd 
k objektu FM VŠE z Claudiusovy ulice. Plánované ukončení projektu je 
ke dni 30. 4. 2014. 

Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH, 
CZ.1.05/4.1.00/11.0242

Záměrem projektu s názvem „Modernizace výukových a pracovních 
prostor Fakulty managementu v JH“ je modernizace infrastruktury FM 
pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a ino-
vační aktivity. K naplnění cílů jsou vymezeny aktivity, kterými jsou zejm. 
rekonstrukce stávajících výukových a pracovních prostor a nástavba nad 
pavilony A a C.

Výstupem projektu bude (i) zrekonstruování cca 3 796 m2 stávajících 
kapacit, a to zejm. modernizaci interiéru (podlahy, podhledy, malba, 
výměna zámečnických a truhlářských prvků, modernizace vzduchotech-
niky, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zateplení); modernizaci 
exteriéru (instalace stínících prvků) a doplňkové aktivity sestávající se 
z doplnění HW a SW, kancelářské techniky a zařízení; (ii) rozšíření ploch 

bude řešeno nástavbou nad pavilony B a C, čímž se získá cca 921 m2; 
vzniknou zde pracovny pro vědecko-pedagogické pracovníky, pracovny 
pro hostující profesory a post-doc stážisty, pracovny pro doktorandy, zá-
zemí pro správu vědy (proděkan pro vědu, OVV) a učebny pro pořádání 
letních škol, vědeckých seminářů a mezinárodních konferencí.

Od června 2013 probíhalo upřesňování projektu před podpisem Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace; to bylo podepsáno 2. 12. 2013. Od 1. 1. 
2014 byla zahájena realizace projektu; plánované ukončení projektu je 
na 30.4.2015. 

16 Závěr 
V závěru této zprávy chceme zdůraznit, že se navzdory tomu, že 
na Fakultě byla zavedena motivační opatření, stále nedaří zintenzivnit 
a zkvalitnit publikační činnost akademických pracovníků. Přitom je 
všeobecně známo, že snížení limitů na počty přijímaných studentů 
a tedy následné snížení finanční dotace je důsledkem malé hodnoty 
koeficientu vyjadřujícího kvalifikační strukturu Fakulty managementu, 
intenzitu vědecké činnosti jejích pracovníků a zapojení do internaci-
onalizace studia. U posledního jmenovaného kritéria jsme již jistého 
drobného zlepšení dosáhli. Nicméně další dvě kritéria, která jsou 
vzájemně propojena, jsou stále slabinou, jejíž odstranění je pro Fakultu 
životně důležité. V roce 2013 sice úspěšně proběhlo jedno habilitační 
řízení (docentkou se stala RNDr. Jitka Bartošová), to však samozřejmě 
ke stabilizaci kvalifikační struktury na fakultě nestačí. Je sice zřejmé, že 
zavedená opatření se nemohou projevit okamžitě, ale snad právě proto 
je nyní před vedením fakulty důležitý úkol – analyzovat, zda a případně 
proč nejsou zavedená motivační opatření dostatečná. Zvážit, zda je není 
třeba podrobit určitým doplněním a změnám, které by se měly případně 
projevit i v personální politice. 
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Přílohy
Tabulka 3.1  Akreditované studijní programy (počty)

Vysoká škola  ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta  managementu

Skupiny akreditovaných studij-
ních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 1 (B6208) 1 (B6208) 0 0 1 (N6208) 1 (N6208) 1 (P6208) 5

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 1 1 1 1 1 5
P = prezenční K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 3.2  Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta managementu

Skupiny akreditovaných 
studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 0 0 0 0 0 0 1 1

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 1 1
P = prezenční K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 3.4  Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou

Fakulta managementu

Název studijního programu 1 Učitelství a sociální práce – obor Sociální pedagogika

Skupina KKOV B7507

Partnerská vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Počátek realizace programu 2001

Délka studia (semestry) 6

Typ programu Bakalářský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení „Kombinovaná forma studia. Organizace studia včetně přijímacího řízení 
je plně v kompetenci Pedagogické fakulty

Tabulka 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)

Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta managementu

Skupiny akreditovaných studij-
ních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 472 284 0 0 272 288 43 1359

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 472 284 0 0 272 288 43 1359
P = prezenční K/D = kombinované / distanční
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Výroční zpráva za rok 2013
Tabulka 4.3  Studenti ve věku nad 30 let 

Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D
Fakulta managementu
Skupiny akreditovaných studij-
ních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18
technické vědy a nauky 21–39
zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 1 107 0 0 1 130 29 268
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77
vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82
CELKEM 1 107 0 0 1 130 29 268

P = prezenční K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 4.4  Studenti – samoplátci* (počty)

Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta managementu KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 54 98 0 0 7 31 7 197

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 54 98 0 0 7 31 7 197
P = prezenční K/D = kombinované / distanční

* Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhod-
ných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.
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Výroční zpráva za rok 2013
Tabulka 5.1  Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)

Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta managementu KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 94 23 0 0 125 99 0 341

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 94 23 0 0 125 99 0 341
P = prezenční K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 6.1  Zájem o studium na vysoké škole

Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské 
studium

Doktorské studium

Počet 
přihlá-

šek

Počet 
přija-
tých

Počet 
zapsa-
ných 

ke stu-
diu

Počet 
přihlá-

šek

Počet 
přija-
tých

Počet 
zapsa-
ných 

ke stu-
diu

Počet 
přihlá-

šek

Počet 
přija-
tých

Počet 
zapsa-
ných 

ke stu-
diu

Počet 
přihlá-

šek

Počet 
přija-
tých

Počet 
zapsa-
ných 

ke stu-
diu

Fakulta managementu

Skupiny akreditovaných studij-
ních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

ekonomie 62, 65 856 538 250 0 0 0 926 269 199 14 9 9

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 856 538 250 0 0 0 926 269 199 14 9 9
P = prezenční K/D = kombinované / distanční

Tabulka 6.2  Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné 
vysoké škole

Vysoká škola ekonomická v Praze Navazující magisterské studium Doktorské studium
Fakulta managementu 97 1
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Výroční zpráva za rok 2013
Tabulka 7.1  Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty*)

Vysoká škola ekonomická v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí 
pracov-
níci**

CELKEM

Fakulta managementu CELKEM Profesoři Docenti Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři Vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 
pracovníci 
podílející 
se na pe-
dagog. 
činnosti 

CELKEM 34,24 4,00 4,52 24,72 1,00 0,00 0,00 3,32 37,56
* Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadají-
cího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách)

Tabulka 7.2  Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Vysoká škola ekonomická v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí 
pracovníci*

CEL-
KEM

Fakulta managementu Profesoři Docenti Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři Vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 
pracovníci 

podílející se 
na pedagog. 

činnosti

CEL-
KEM

ženy CEL-
KEM

ženy CEL-
KEM

ženy CEL-
KEM

ženy CEL-
KEM

ženy CEL-
KEM

ženy CEL-
KEM

ženy

do 29 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30–39 let 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 10

40–49 let 0 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 10

50–59 let 0 0 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 10

60–69 let 1 0 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9

nad 70 let 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

CELKEM 4 0 6 3 25 10 1 0 0 0 0 0 6 0 42
* Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých ško-
lách)
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Tabulka 7.3  Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty 
fyzických osob)

Vysoká škola ekonomická v Praze Akademičtí pracovníci CELKEM

Fakulta managementu

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 
Th.D.

ostatní

do 0,3 0 1 0 1 2

do 0,5 0 1 2 1 4

do 0,7 0 0 0 1 1

do 1,0 4 4 14 7 29

CELKEM 4 6 16 10 36
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Tabulka 7.4  Akademičtí pracovníci* s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta managementu

CELKEM 1
*  Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah

Tabulka 7.5  Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

Vysoká škola ekonomická v Praze Počet Věkový průměr nově jmenovaných

Fakulta managementu

Profesoři jmenovaní v roce 2013 0 0

Docenti jmenovaní v roce 2013 1 59,7

CELKEM profesoři 0 0

CELKEM docenti 1 59,7
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Tabulka 8.1  Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)

Fakulta managementu

Účel stipendia Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 61

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 17

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 5

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

z toho ubytovací stipendium 714

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 19

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 27

jiná stipendia 449

CELKEM 1292

Tabulka 9.1  Fakultní knihovna

Fakulta managementu Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 1405

Knihovní fond celkem 36 388

„Počet odebíraných titulů periodik: 
– fyzicky 
– elektronicky (odhad)*“

52

* Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se 
další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje
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Tabulka 10.1  Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) 
na fakultě (počty kurzů)

Vysoká škola ekonomická v Praze Kurzy orientované na výkon  
povolání

Kurzy zájmové U3V CELKEM

Fakulta managementu do 15 hod do 100 
hod

více do 15 hod do 100 
hod

více

Skupiny akreditovaných studij-
ních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39 7 7

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

13 13

ekonomie 62, 65 3 4 7

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77 1 1

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 3 4 21 28
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Tabulka 10.2  Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty účastníků)

Vysoká škola ekonomická v Praze Kurzy orientované na vý-
kon povolání

Kurzy zájmové U3V CELKEM Z toho počet účastníků, 
jež byli přijímaní do akre-

ditovaných studijních 
programů podle § 60 

zákona o vysokých 
školách

Fakulta managementu do 15 
hod

do 100 
hod

více do 15 
hod

do 100 
hod

více

Skupiny akreditovaných studij-
ních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18

technické vědy a nauky 21–39 99 99

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky

41, 43

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby 61, 67, 
71–73

229 229

ekonomie 62, 65 70 107 177 107

právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74, 75

obory z oblasti psychologie 77 12 12

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82

CELKEM 70 107 340 517 107

Tabulka 11.1  Vědecké konference (spolu)pořádané fakultou (počty)

Vysoká škola ekonomická v Praze CELKOVÝ počet S počtem účastníků vyšším než 60 
(z CELKEM)

S mezinárodní účastí  
(z CELKEM)

Fakulta managementu

CELKEM 3 3

Tabulka 11.2  Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech* (počty)

Fakulta managementu
CELKEM 12

* Osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu
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Tabulka 12.1  Zapojení fakulty do mezinárodních vzdělávacích programů

Vysoká škola eko-
nomická v Praze

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání CELKEM

Fakulta  
managementu

Erasmus Come-
nius

Grundt-
vig

Leo-
nardo

Jean 
Monnet

Erasmus 
Mundus

Tempus Další Ceepus Aktion Roz-
vojové 

pro-
gramy 
MŠMT

Ostatní

Počet projektů

Počet vyslaných 
studentů*

13 8 21

* Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. Započítávají 
se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

Tabulka 12.3  Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

Fakulta managementu

Země Počet vyslaných  
studentů*

Počet přijatých  
studentů

Počet vyslaných akade-
mických pracovníků

Počet přijatých akademic-
kých pracovníků

Čína 1

Francie 1

Kanada 2

Německo 2

Nizozemsko 2

Polsko 1

Portugalsko 1

Rakousko 3

Rusko 1

Singapur 1

Slovinsko 1

Spojené království 3

Spojené státy americké 1

Španělsko 1

CELKEM 21
* Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. Započítávají 
se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
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Tabulka 15.1  Zapojenífakulty do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT v roce 2013 

Vysoká škola ekonomická v Praze Počet přijatých projektů Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč

Fakulta  managementu Kapitálové Běžné

Program na podporu vzájemné 
spolupráce vysokých škol („Státní 
maturity“)

1 0 350

Program na podporu vzájemné 
spolupráce tuzemských a zahra-
ničních vysokých škol

Program pro vyrovnávání příleži-
tostí pro vysoké školy se sídlem 
na území hlavního města Prahy 

CELKEM 1 0 350
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Redakce PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D., a kol. 
Sazba a grafická úprava Mgr. Václav Urban,  

ediční oddělení FM VŠE, Jindřichův Hradec 2014
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