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1. Úvod 
Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2007 postihuje hlavní trendy vzdělávací činnosti 
VŠERS, snahu o internacionalizaci studia a vyjadřuje snahu o reakreditaci stávajícího 
bakalářského programu „Regionální studia“ a akreditaci studijního bakalářského programu 
„Všeobecná sestra“ a „Fyzioterapeut“. Dále budeme usilovat o navazující magisterské 
studium „Mezinárodní teritoriální studia“  obor „Středoevropská studia“. 
Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2007 vychází ze základního dokumentu na  roky 
2006 – 2010. 
 
2. Hlavní cíle a úkoly Dlouhodobého záměru 
Předpokládáme, že v roce 2007 přijme VŠERS cca. 200 studentů, z toho 70 studentů 
v programu „Regionální studia“, 70 studentů „Bezpečnostně právní činnost“ a 60 studentů na 
kombinované studium „Regionální studia“ a „Bezpečnostně právní činnost“ na detašované 
pracoviště v Příbrami. Ukáže-li se zájem studentů o prezenční formu studia v Příbrami, 
VŠERS tomuto záměru vyjde vstříc. 
Na pracovišti v Příbrami bude maximální pozornost věnována technickému zprovoznění 
prostor v Dlouhé ulici (bývala 2. základní škola), které škola dostala do pronájmu. Následně 
bude pozornost věnována vybudování přednáškového sálu, počítačové studovny, zázemí pro 
přednášející, včetně ubytování.  
Protože v měsíci červnu a září měl VŠERS první absolventy v bakalářském oboru, 
předpokládá se, na základě zjištění, že se tito absolventi uplatní na trhu práce. Jednání 
s manažery v oboru bezpečnosti prokázala, že není naplněn pracovní trh lidmi v oboru 
bezpečnostně právní činnosti, proto bude VŠERS tento obor dále rozvíjet a bude usilovat o 
získání podpory z grantové činnosti ve prospěch tohoto oboru. 
Vedení VŠERS bude systematicky pokračovat ve vnitřním i vnějším hodnocení, jak bylo 
uvedeno v Dlouhodobém záměru 2005 – 2010, a současně bude jednat o externí evaluaci 
školy. 
 
3. Priority Dlouhodobého záměru VŠERS 
 
I. Internacionalizace   
VŠERS bude v roce 2007 usilovat o mobilitu vyučujících a studentů například v rámci 
programu Socrates/Erasmus a Leonardo da Vinci. Bude hledat partnery a navazovat přímé 
partnerské vztahy  i mimo rámec těchto programů.  VŠERS bude rozvíjet spolupráci i 
s partnerskými organizacemi z mimoškolní sféry, zejména z oblasti veřejné správy a 
samosprávy.  Nadále bude usilovat o navazování nových mezinárodních  partnerských  vztahů 
i s podnikatelskou sférou. 
 
II. Kvalita a excelence akademických činností 
 
1. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků a její vývoj 
Budou dodrženy plánované počty akademických pracovníků, dle plánu Dlouhodobého 
záměru. V roce 2007 dojde k částečné obměně pedagogického sboru podle ukazatele kvality a 
publikační činnosti. Budou upřednostněni odborní asistenti s vědeckým titulem Ph.D. 
 
2. Prostupnost systému, rozšíření přístupu ke vzdělávání, celoživotní vzdělávání  
VŠERS doposud reagovala na podněty ke vzdělávání Jihočeského kraje a bude tak nadále 
pokračovat. VŠERS vyhověla například nabídce a požadavkům Jihočeského kraje a nejdéle  
v roce 2007 zažádá o akreditaci studijního bakalářského programu „Ošetřovatelství“, obor 
„Všeobecná sestra“ a programu „Specializace ve zdravotnictví“, obor „Fyzioterapeut“. 
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Prodloužení standardní doby studia je omezeno výší školného. Pokud student z důvodů 
neplnění svých povinností studijní dobu prodlouží, musí toto své prodloužené období studia 
financovat. Toto je forma zbytečného prodlužování studia 
 Ve všech typech studia bakalářských oborů se věnuje péče jazykovým dovednostem studentů 
a počítačové gramotnosti.  
Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS bude i nadále vzdělávat úředníky dle zákona 
312/2002 Sb a to ve vzdělávacích programech, které již máme akreditované a o které je stále 
zájem: 
Ø vstupní vzdělávání pracovníků ve veřejné správě 
Ø vzdělávání vedoucích úředníků 
Ø vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část 
Ø vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část  
Ø vnitřní správa, občanské soužití, ochrana obyvatel 
Ø ekonomie a finance ve veřejné správě 
Ø lidské zdroje,sociální a společenská problematika  
Ø územní rozvoj  
Ø zemědělství,vodní hospodářství a životní prostředí  

Budeme žádat o akreditaci vzdělávacích programů hlavně v rámci průběžného vzdělávání a to 
v návaznosti na vydání nových zákonů a aktuálních problémů státní správy. Jedná se o 
následující vzdělávací programy: 
Ø finanční kontrola ve veřejné správě 
Ø stavební zákon 
Ø zákon o sociálních službách 
Ø zákon o pomoci v hmotné nouzi 
Ø zákon o životním a existenčním minimu 

Dále zažádáme o další akreditace z oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a to: 
Ø doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů 
Ø doplňující pedagogické studium pro učitele praktického vyučování a odborného 

výcviku 
 

 3. Rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenství 
VŠERS nabízí studentům, kteří již plní důležité úkoly ve společnosti, individuální formu 
studia a vedení VŠERS je přesvědčeno, že přímé kontaktní hodiny výuky již nelze snižovat. 
Vysoká škola rozvíjí spolupráci se středními školami i mimo region působení. S ohledem na 
nově otevřený studijní program „Bezpečnostně právní činnost“ navázala spolupráci se Střední 
policejní školou MV ČR v Praze, s níž zabezpečujeme poradenskou činnost pro její 
absolventy s možností pokračovat ve studiu na naší vysoké škole, především na pracovišti 
v Příbrami. 
 
4. Zaměstnatelnost absolventů, spolupráce vysoké školy s regionem, propojení teorie a 
praxe a spolupráce s odběratelskou sférou.  
 V roce 2007 bude plně funkční  informační systém projektu  „Blíže zelenému stromu“ (dále 
jen  BZS). Celý projekt bude postupně převeden na komerční bázi tak, aby na počátku roku 
2008, tj. po skočení financování z prostředků ESF, byla většina činností zachována a bylo tak  
možné zhodnotit zkušenosti a materiální základnu projektu.  
Informačního systému projektu  BZS bude využito i při zprostředkování bakalářských prací. 
Do výuky odborných předmětů, umožňujících zapojení odborníků z praxe, budou tito 
odborníci zváni. Studenti kontakt s nimi vítají. Bude pokračovat přednášková činnost 
externistů v předmětech:    Marketing měst a obcí – čtyři odborníci 
                                           Řízení a manažerské dovednosti - pět odborníků. 
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V rámci navázané spolupráce se Střední policejní školou MV ČR v Praze budeme  využívat 
možnosti zadávání bakalářských a seminárních prací z bezpečnostní oblasti podle potřeb 
školy a požadavků z policejní a právní praxe. Učitelé školy jsou rovněž vedoucími 
zadávaných prací. 
VŠERS bude usilovat o získání prostředků z ESF prostřednictvím projektu „Rozvoj lidských 
zdrojů ve vědě a výzkumu při přípravě projektů pro potřeby regionů v novém plánovacím 
období 2007-2013“. Tento projekt by měl prostřednictvím vzdělávacích programů připravit 
studenty a akademické pracovníky vysokých škol na nové potřeby praxe v oblasti dílčích dat i 
komplexních analýz pro projekty nového plánovacího období EU a vytvořit odborné 
předpoklady pro profesionální komunikaci a partnerství s praxí.  
Ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava bude realizován projekt „Metodologické 
východiská výberu  komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách malých a 
stredných podnikov SR v podmienkach interkukltúrneho trhu európskej únie“. Vědecký 
projekt  řeší  vysoce aktuální problematiku v oblasti teorie a praxe komunikace. Stanoveným 
cílem - rozpracovat metodologická východiska vícekriteriálního výběru komunikačních 
nástrojů v podnikatelských aktivitách slovenských malých a středných podniků v podmínkách 
interkulturního evropského trhového prostředí navazuje na předešlé, úspěšné řešené vědecké 
projekty v této oblasti. 
 
5. Rozvoj výzkumu a vývoje na VŠERS a posílení vazby mezi vzdělávací a výzkumnou 
činností  
Aktivity v roce 2007 budou vycházet z projektů uvedených v  tabulkách č.1 a č.2. 
  
Tabulka č.1: Plánovaném projekty v roce 2007 (státní zdroje) 
 

Název Zadavatel Realizace 
Bezpečnost  potravin MZe 2007 
   

Budoucnost regionálních rozvojových 
agentur v České republice 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj  
 

2006-2007 

Blíže k zelenému stromu ESF    2006-2007 
Užití marketingu v organizacích 
veřejné správy 

ESF 2007-2008 

 „Region a jeho struktury na pozadí 
starší kolonizace“ 

SROP 2006 - 2010 

Jednotný systém řízení dat  ESF 2008 - 2010 
 

Tabulka č. 2: Plánovaném projekty v roce 2006 -2010 (nestátní zdroje) 
 

Název Zadavatel Realizace 
Výzkum spokojenosti uživatelů 
služeb osobní dopravy 

Jihotrans, a. s. a ČD  
České Budějovice 

 2007 

Spotřebitelský trh potravin  - analýza 
a trendy 

Skupina potravinářských 
podniků v Jihočeském 
kraji 

2007 

Vyhodnocení stupně stálosti a 
trvalosti edukačních intervencí 

Bertiny lázně Třeboň, s. r. 
o. 

2007 
 
 

Nutraceutický význam Kostelecké uzeniny a.s 2007 
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fermentovaných potravin v praxi 
Vliv léčebných intervencí na některé 
humorální a buněčné ukazatele 

Svaz léčebných lázní ČR 2007 

              
 6. Řízení a integrace vysokých škol 
Řízení VŠERS spoléhá na kompletní jednání prorektorů, administrativních pracovníků a 
dalších složek školy. 
Škola má k dispozici informační technologie, které umožňují rychlé řešení problematiky a 
pravidelná kolegia rektora, kterých se účastní všechny řídící složky VŠERS – umožňují 
dynamiku řízení. 
VŠERS bude vyhledávat zahraniční i tuzemské vysoké školy a jejich odborníky, doposud tato 
škola spoléhala na vybrané odborníky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  
V roce 2007 odborníci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích budou méně účastní na 
pedagogickém procesu VŠERS, protože vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
této dosavadní praxi nepřeje. 
 
7. Infrastruktura vysokých škol 
Udržení úrovně vysokoškolské vzdělanosti na VŠERS garantují v rámci jednotlivých 
předmětů příslušní odborníci se znalostmi problematiky vzdělávání stejných oborů 
v zahraničí. Proto je vedení VŠERS přesvědčeno o tom, že kvalita vzdělávání na VŠERS je 
konkurenceschopná v porovnání se zahraničními školami a bude tuto tendenci i nadále 
všestranně podporovat. 
 
10. Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách 
VŠERS bude v roce 2007 nadále prosazovat všechny činnosti uskutečňované na VŠERS 
s ohledem na kvalitu kontrolní činnosti. Kvalita činnosti se bude nadále posuzovat na kolegiu 
rektora. S Filozofickým ústavem AV ČR v Praze, jsme navázali hlubší spolupráci, zejména 
v publikační činnosti. Pracovníci Filozofického ústavu přispívají do našeho recenzovaného 
časopisu pro otázky společenských věd -AUSPICIA, jsou členy redakční rady naší školy a 
účastní se konferencí, které VŠERS pořádá nejméně jednou ročně. V publikační činnosti jsme 
vydali přes dvacet titulů skript a  materiálů, které slouží  ke zkvalitnění výuky, jsou 
k dispozici pro studenty v knihovně naší školy (  Základy komunikace, Úvod do teorie a praxe 
vězeňství, Základy sociologie, Správní právo, Řízení a manažerské dovednosti, atd.). Ve 
STUDIÍCH, z mezinárodních konferencí, vyšly sborníky – Na cestě k evropské identitě, 
Proměny politické kultury v zemích evropské unie, T.G.Masaryk -dílo a odkaz pro naši dobu. 
V Edičním plánu VŠERS počítáme s vydáním habilitačních prací našich vyučujících. 
K vydání připravujeme  Zelenou knihu o konfliktech jurisdikce  v trestním řízení, Sociolog 
Emanuel Chalupný, Sociální komunikace ve veřejné správě, Bezpečnostní politika ve veřejné 
správě, Globální simulace AJ a NJ, a další. 
 
III. Kvalita a kultura akademického života 
Spolupráce vysokých škol s absolventy 
VŠERS bude rozvíjet spolupráci s našimi absolventy s cílem posílit pozice vysoké školy 
v regionech jejího působení a popularizace její činnosti v regionech. K tomu budeme využívat 
zejména forem členství v Klubu absolventů, v Akademickém střeleckém klubu nebo v České 
společnosti pro politické vědy, jejíž pobočka působí na naší škole. 
Působení absolventů v praxi chceme využít i k rozvoji kontaktů se zaměstnavateli a zadavateli 
projektů a dalších činností naší vysoké školy. Chceme motivovat špičkové absolventy 
k návratu na naši vysokou školu a ke spolupráci se školou.“ Studenti zpracovávají příspěvky 
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do vysokoškolského zpravodaje Věc veřejná, který slouží škole i pro potřebu MěÚ a OÚ 
v Jihočeském kraji. 
 
 4. Financování vysokých škol 
VŠERS bude i nadále realizovat své projekty ze školného, z grantové činnosti a aplikovaných 
projektů. V roce 2007 bude hlavním příjmem školy školné.  
 

Tabulka č. 3:Výnosy školné  

 

Tabulka č. 4: Celkové výnosy 

 
Další zdroj příjmů tvoří zejména projekty vědy a výzkumu. Jedná se o konkrétní smluvně 

podložené projekty. Od plánovaných výnosů se budou odvíjet plánované náklady. 
 

Tabulka č. 5:Celkové náklady 
 

Rok Mzdové 
náklady 

 

Provozní 
náklady 
celkem 

Z toho 
materiál 

Opravy Nájem Ostatní 
služby 

Investiční 
náklady 

Celkem 
náklady 

 58% 29% (10,5%) (2,5%) (7%) (9%) 13% 100% 
2007 15 257 600 7 665 400 2 865 400 650 000 1 800000 2 350 000 3 383 800 26 306 800 
 
Na základě usnesení Rady města Příbram ze dne 20.3.2006 bude škola využívat prostory v 
bývalé 2. ZŠ, Dlouhá 163, Příbram III. V roce 2007 budou přednostně vybaveny tyto prostory 
nábytkem, audio vizuální technikou, včetně ubytování lektorů. 
 

 
 Počet studentů 

Školné 1 
student 

Školné celkem 

Rok 2007 1. ročník 220 39 900 8 778 000 
 2. ročník 172 39 600 6 811 200 
 3. ročník 164 38 400 6 297 600 
 Celkem 556 X     21 886 800 

rok Školné Granty Kurzy Výzkum Doplň. 
činnost 

Celkem 

2007 21 886 800 2 500 000 1 000 000 900 000 20 000 26 306 800 


