
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS)
v Českých Budějovicích, největší soukromá vysoká škola v Jihočeském
kraji, uspořádala 2. dubna 2009 pod záštitou primátora statutárního
města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy jednodenní mezinárodní
vědeckou konferenci „Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy,
trendy a vize“.
Výroční konference se konala v sále zastupitelstva na Krajském úřadu
Jihočeského kraje za podpory nadace Konrad-Adenauer-Stiftung
Prag a ve spolupráci s Europe Direct KÚ JK a Eurocentrem České
Budějovice. Mediálním partnerem akce byl Budějovický deník.
Konference byla určena odborné i laické veřejnosti, studentům, pracov-
níkům veřejných institucí, neziskových organizací i představitelům
ziskového sektoru.
Cílem konference bylo identifikovat
a analyzovat dopady členství na ekono-
mický, politický i sociální systém těchto
zemí, vytvořit platformu pro odbornou
diskusi o výsledcích členství zemí střední
a východní Evropy v Evropské unii, ja-
kož i rozvinout diskusi o roli evropského
integračního procesu a jeho budoucnosti.
Konference se setkala s mimořádným
zájmem účastníků, když se jí zúčastnilo
téměř 70 předních odborníků z do-
mácích i zahraničních (slovenských, pol-
ských, ukrajinských a ruských) univerzit

z pěti států a z Akademie věd ČR, kteří po plenárním zasedání jednali
v pěti sekcích: veřejnosprávní, socioekonomické, bezpečnostní, polito-
logické a varia. Zaznělo několik desítek odborných příspěvků, které
budou otištěny v konferenčním sborníku jako souhrnném a kvalitním
publikačním výstupu z celé akce (vyjde nejpozději koncem léta 2009).
Je jen příznačné, že nechyběli účastníci z Ukrajiny a Ruska, neboť
evropská integrace nezadržitelně postupuje východním a jižním smě-
rem. Z Ukrajiny z Kremenčugu naše pozvání přijali prof. Michailo
Vasiljevič Zagirnjak, doktor technických věd, rektor Kremenčugské
státní technické univerzity Michaila Ostrogradského, zasloužilý pra-
covník vědy a techniky Ukrajiny, nositel řádu „Za zásluhy 3. stupně“.
Srdečně jsme přivítali též jeho kolegy doc. Andrije Borisoviče Poč-

tovjuka, CSc., děkana Fakulty řízení,
a doc. Kostjantina Ivanoviče Mizina,
CSc. z katedry překladu téže fakulty. Ze
Slovenska z Vysoké školy bezpečnost-
ného manažérstva v Košicích jsme měli
čest u nás přivítat prof. Ing. Imricha
Dufince, PhD., prorektora pro vzdělá-
vání a vnější vztahy, prof. Ing. Vladimíra
Sedláka, PhD., prorektora pro vědu,
výzkum a zahraniční vztahy, a prof. Ing.
Imricha Kisse, PhD., ředitele Ústavu eko-
nomické a environmentální bezpečnosti.
Z Polska z Vysoké školy ekonomie
a práva prof. Edvarda Lipiňského v Kiel-

K otázkám veřejné správy jihočeského regionu
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cích jsme přivítali prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka, děkana Fakulty
informatiky, dr Agnieszku Piotrowskou-Piątek, děkanku Fakulty eko-
nomie, dr Elżbietu Wawrzyńczuk-Nathali, děkanku Fakulty společen-
ských věd, dr Piotra Ruczkowského, děkana Fakulty práva, a jejich
kolegy dr. Leszka Bieleckého a Mgr. Piotra Hnidana. Z Ruska z Ural-
ské státní univerzity A. M. Gorkého v Jekatěrinburgu jsme přivítali
Dmitrije Jevgeněviče Moskvina, kandidáta politických věd, proděkana
pro vědecko-výzkumnou práci studentů Fakulty sociologie a politologie.
Velkou poctou po VŠERS též byla osobní účast dalších kolegů ze
Slovenské a České republiky z takových významných pracovišť, jako
jsou Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ekonomická univerzita
v Bratislavě, Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľno-
hospodárska univerzita v Nitře, Vysoká škola v Sládkovičove, Akademie
věd ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská
univerzita v Č. Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Vyšší
policejní a střední policejní škola MV v Praze a Vysoká škola obchodní
v Praze. Srdečně byli přivítáni též zástupci jihočeského Krajského ře-
ditelství Policie ČR a jejích dalších jihočeských útvarů a v neposlední
řadě starostové některých jihočeských měst a obcí, kteří se konferen-
čního rokování také zúčastnili.
Akce byla prof. G. Švejdou, rektorem VŠERS, slavnostně zahájena
v 10 h. S velkým zájmem odborníků, studentů i veřejnosti byl očekáván
zejména hlavní referát doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc., poslance
Evropského parlamentu, pod stejnojmenným názvem jako název kon-
ference, který posledních pět let strávil v metropoli EU, a následná

diskuse s ním o praktických otázkách fungování EU. Celkově na
vpravdě mezinárodní konferenci zazněly příspěvky v češtině, sloven-
štině, polštině, angličtině a ruštině.
Po poledni v den konání konference byla v Presscentru Krajského úřadu
uspořádána tisková konference předních osobností konference se
zástupci médií s občerstvením k problematice konference a voleb do
Evropského parlamentu.
Konference se pokusila dát odpovědi na aktuální otázky evropského
integračního procesu se zaměřením na roli České republiky. Měla též
zhodnotit výsledky jejího pětiletého členství v EU a konstatovat, zda,
v jakých oblastech a nakolik bylo toto členství pro ČR prospěšné neboli
zmapovat jeho dosavadní pozitiva a negativa.
Do doprovodného programu hostů konference (především ze zahranič-
ních delegací) patřila mimo jiné prohlídka centra Č. Budějovic s průvod-
cem, setkání s českobudějovickým primátorem Mgr. Jurajem Thomou
na historické radnici, návštěva pivovaru Budvar spojená s ochutnávkou
zrajícího piva, Českého Krumlova, zámku v Hluboké nad Vltavou
a loveckého zámečku Ohrada, Prahy i Lince, stravování v tradičních
jihočeských restauracích. VŠERS tak přispěla i k propagaci Českých
Budějovic a vůbec Jihočeského kraje, s nimiž je její působení úzce
spjato, v tuzemsku i v zahraničí.
Kromě konferenčních a dalších materiálů si účastníci konference odná-
šeli například i nový flashdisk a pro zahraniční účastníky bylo připra-
veno výpravné CD o ČR a stovkách jejích atraktivních měst a památek.
Všichni jsme si od počátku dobře uvědomovali, že podle toho, jak budou
účastníci konference spokojeni s jejím průběhem (odborná a organizač-
ní stránka) a vůbec s celým pobytem, naším přístupem, ubytováním,
stravováním, doprovodným programem apod., si utvoří obrázek o celé
škole, čímž se dá do budoucna mnoho získat i mnoho nenávratně ztratit.
Proto nás těší, že konference byla svými aktivními účastníky i po-
sluchači hodnocena velmi kladně. Potvrdila dlouhodobé strategické
zakotvení VŠERS v regionu a přispěla k prohloubení i rozšíření do-
savadních vztahů se svými partnery na všech úrovních.
Za úspěchem konference stojí nejen její téma, jeho aktuálnost, nosnost
a celková její koncepce, která umožnila zapojit všechny katedry VŠERS,
jejich členy a partnery, či mezinárodní rozměr celé akce a její intenzivní
propagace na webu a sdělovacích prostředcích, nýbrž i její důkladná
příprava, zahrnující množství úkolů, a dobře zvládnutá realizace celým
širokým organizačním týmem pod vedením dr. L. Skořepy, prorektora
pro vědu a výzkum, kde byla rozhodující odpovědnost a pracovní
nasazení jeho členů.
Jim všem patří upřímné poděkování.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy a zahraniční spolupráci
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Co nám přináší globalizace? Jak veřejnost vnímá regionální disparity?
Jak ovlivňují zahraniční investice cestovní ruch na Slovensku? O těchto
a mnoha dalších problémech diskutovali 2. dubna odpoledne akademičtí
pracovníci českých i slovenských vysokých škol na konferenci VŠERS
v rámci sekce veřejnoprávní a socioekonomické. Moderování této sekce
se ujal doc. Ing. Aleš Hes, CSc. z Katedry obchodu a financí České
zemědělské univerzity v Praze.
V rámci jednání sekce zazněly velmi zajímavé příspěvky, s nimiž se bude
možné seznámit v konferenčním sborníku:
� doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc. a doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.

z Ekonomické univerzity v Bratislavě - název příspěvku: Příliv
přímých zahraničních investic do cestovního ruchu na Slovensku,

� doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. z Vysoké školy polytechnické v Jihla-
vě - název příspěvku: Deklarace o interkulturním dialogu v cestovním
ruchu,

� doc. Ing. Aleš Hes, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze -
název příspěvku: Komparace celní hodnoty a převodní ceny dová-
ženého zboží do Evropské unie,

� RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni - název
příspěvku: Regionální disparity v České republice, jejich vnímání
a představy o řešení.

Jednotlivým přednáškám i následné diskuzi o různých problémech v těch-
to oblastech přihlíželi na jednání sekce i studenti VŠERS, pro které to
bylo odpoledne nabité zajímavými informacemi z mnoha vědních oborů.
Pracovní jednání sekce vyvrcholilo v 16 h přijetím u primátora Statu-
tárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy, který pozval aka-
demické pracovníky na českobudějovickou radnici.

Ing. Jiří Dušek, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu

Z JEDNÁNÍ SEKCÍ KONFERENCE
• Sekce veřejnoprávní a socioekonomická

• Sekce bezpečnostní
Perspektivy vývoje bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje
V souvislosti s jedinečností a tematickou variabilností jednotlivě vyme-
zených rámcových okruhů předmětné mezinárodní vědecké konference,
vyjádřeným požadavkům k odborné reagenci, podchycující rovněž
v širším i užším /municipálním/ pohledu vymezený dynamický vývoj,
dotýkající se zejména bezpečnostně - právní problematiky, došlo v rámci
uskutečněné přípravné fáze k finálnímu určení speciální tematické sekce
„Perspektivy vývoje bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje“.
O aktuálnosti a adresnosti zvoleného tématu mimo jiné svědčil zájem
i následná aktivní účast významných hostů konference, zástupců ústřed-
ního orgánu státní správy, např. Ministerstva vnitra České republiky, ve-
doucích funkcionářů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
statutárních zástupců jednotlivých měst, vedoucích funkcionářů obecních
(městských) policií, dalších odborníků z aplikační praxe, pracovníků
Centra celoživotního vzdělávání, externích i interních přednášejících
a posluchačů Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.
Úvodní část dílčí speciální tematické sekce „Perspektivy vývoje
bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje“ zahájil významný
host konference, tj. náměstek ředitele Krajského ředitelství policie pro
službu kriminální policie a vyšetřování Jihočeského kraje České Bu-
dějovice plk. JUDr. Roman Svatoš, PhD., který je rovněž přednášejícím
a členem Katedry právních oborů a bezpečnostních studií Vysoké školy
evropských a regionálních studií, o.p.s. Ve svém odborném aktuálním
příspěvku prvotně rámcově seznámil přítomné s novodobým historickým
vývojem, postavením České republiky a potažmo Policie ČR v Evropské
unii a tzv. „Schengenském“ prostoru. Dále upozornil přítomné na probí-
hající reformní a reorganizační kroky výše uvedené policejní součásti,
které mají za cíl pozitivním způsobem ovlivnit míru bezpečnosti občanů
a upevnit jejich důvěru v policii jak v celorepublikovém, tak i teritoriál-
ním měřítku. Poukázal na kvantitativní i kvalitativní ukazatele vývoje
bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje, zejména z pohledu
stavu, struktury a dynamiky trestné činnosti. V samotném závěru dílčího
příspěvku rovněž formou demonstrativně uvedené kasuistiky adresně
vyzdvihl významnost mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery
v rámci úspěšně realizované vzájemné zahraniční spolupráce.
Další část předmětné dílčí speciální sekce byla určena dalšímu význam-
nému hostu konference a to Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a do-
pravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
České republiky Mgr. Mileně Bačkovské, která taktéž v rámci svého
aktivního odborného vystoupení přednesla aktuální a zejména adresný
příspěvek, plně odrážející dílčí tematickou odbornou oblast, vztahující se
k problematice činnosti obecních (městských) policií. Obsahová část před-

mětného příspěvku rovněž plně reflektovala poukaz k existenci dyna-
mičnosti daných legislativních změn, účinných od 1. 1. 2009 v dané
oblasti, vyplývající z přijetí zákona č. 274/2008 Sb., tzv., „změnového zá-
kona“, kde byla rovněž dílem vypracovaná rozsáhlá novelizace pří-
slušných ustanovení zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů. Tato novela přinesla řadu dílčích legislativních
úprav a změn, dotýkajících se zejména rozsahu zákonem svěřených
kompetencí obecní /městské/ policie při zajišťování ochrany tzv. „míst-
ních záležitostí veřejného pořádku“.
Rozsah stanoveného programu této dílčí odborné sekce sledoval taktéž
další cíl, tj. v průběžné i závěrečné diskusi tematicky rozvinout a v kon-
krétních aplikačních souvislostech odborně obohatit obecně stanovené
cíle a výstupy konference, dotýkající se v širším i užším smyslu zejména
nově uplatňovaných bezpečnostních trendů a principů, zejména při
ochraně „veřejného pořádku“, „místních záležitostí veřejného pořádku“
a to jak v celorepublikových, tak i teritoriálních /municipálních/ souvis-
lostech.
Jménem Katedry právních oborů a bezpečnostních studií Vysoké školy
evropských a regionálních studií, o.p.s touto formou opětovně vyslovuji
upřímné poděkování za projevený zájem a aktivní účast všem zúčast-
něným a přítomným. Rovněž touto cestou vyslovuji poděkování ve-
doucím funkcionářům Vysoké školy evropských a regionálních studií,
o.p.s., vedení Centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy evropských
a regionálních studií, o.p.s. za poskytnutí organizační pomoci a technic-
kého zázemí při samotném zabezpečení určené speciální sekce.

Mgr.et Bc. Josef Kříha
tajemník Katedry právních oborů a bezpečnostních studií

Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.



Ve dnech 1.-5. 4. 2009 přivítala naše vysoká
škola milé hosty z partnerské Kremenčukské
státní polytechnické univerzity na Ukrajině.
Město Kremenčuk leží asi 300 km od hlavního
města Ukrajiny Kyjeva jižně po toku řeky
Dněpr.
Vědeckou konferenci „Pět let členství ČR
v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize“,
které se naši partneři zúčastnili, jsme využili
nejen k prezentaci vědeckého potenciálu part-
nerů, ale také jako příležitosti k podepsání
smlouvy o vzájemné spolupráci. Za ukrajin-
skou stranu smlouvu podepsal rektor prof.
M. Zagirnjak, DrSc., za naši pak rektor VŠERS
prof. PaedDr. G. Švejda, CSc. a kvestor naší
vysoké školy dr. L. Pána, Ph.D.
I když univerzita v Kremenčuku je původně
svým zaměřením technická, došlo i zde pod
tlakem současných vývojových trendů k po-
sunu v jejím profilu a jako ve většině evrop-
ských technických vysokých škol se i zde
prosadilo studijní zaměření na marketing,
management, bezpečnost a cizí jazyky. Per-
spektivní symbiózu těchto oborů naznačil ve
svém obsáhlém vystoupení též rektor part-
nerské univerzity prof. M. Zagirnjak, DrSc.
V ukrajinské tříčlenné delegaci byli zastoupe-
ni rovněž představitelé nově se prosazujících
oborů doc. A. B. Počtovjuk, jako děkan Fakulty
managementu a řízení, a doc. K. I. Mizin, jako
zástupce katedry překladu na téže fakultě.
Dohoda uzavřená mezi našimi vysokými ško-
lami nabízí kromě konkrétní spolupráce v ob-
lasti vědy možnost využití studentů obou vyso-
koškolských zařízení nejen pro výměny, ale
i pro řádné studium.
Zájem o naše ukrajinské hosty projevila i naše
média, a tak rektor Zagirnjak poskytl redak-

torce Českého rozhlasu obsáhlejší rozhovor
o perspektivách a výhledech současného vyso-
kého školství na Ukrajině. Rovněž na setkání
s primátorem města Českých Budějovic se
Mgr. J. Thoma zajímal o práci Kremenčukské
státní polytechnické univerzity.
V mimopracovním programu ukrajinské dele-
gace jsme se ukrajinským hostům pochlubili
bohatou historií našeho města a okolí a se-
známili jsme je rovněž s našimi tradičními
vývozními artikly - pivem z českobudějovic-
kého Budvaru a světoznámého závodu na

výrobu tužek Koh-i-noor Hardtmuth. Páteční
návštěva Českého Krumlova a Státního zámku
Hluboká nad Vltavou ukázala našim hostům
z Ukrajiny jižní Čechy také jako kraj s boha-
tou historií a četnými kulturními památkami.
Zejména v Českém Krumlově se hosté živě
zajímali o technické podrobnosti provozu otá-
čivého hlediště v tamějším zámeckém parku.
V sobotu, 4. 4., naši ukrajinští hosté odcesto-
vali do Prahy a 5. 4. odletěli zpět do vlasti na
pravidelné lince Praha–Kyjev.

Mgr. Jiří Korostenski, CSc.
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Delegace z univerzity v Kremenčuku
na pracovní návštěvě u nás

Vědecké konference „Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy,
trendy a vize“ Vysoké školy evropských a regionálních studií (VŠERS)
se zúčastnil i Jaroslav Zvěřina, jediný jihočeský poslanec Evropského
parlamentu. V této souvislosti jsme mu položili několik otázek, které
přibližují některé jeho pohledy na minulost, současnost i budoucnost
členství České republiky v EU.
Vystoupil jste s hlavním referátem na konferenci VŠERS v Českých
Budějovicích. Jak byste zhodnotil uplynulých pět let našeho členství
v EU a jaké v něm spatřujete další perspektivy?
Pokusil jsem se ukázat Evropskou unii jako živý a mladý organismus,
který se rychle vyvíjí. Někdy tak rychle, že se s tím vývojem občané
členských zemí ne zcela identifikují. Myslím, že členství v EU České re-
publice pomohlo v mnoha ohledech. Především nás však zařadilo do
rodiny západoevropských demokracií, kam historicky nepochybně
patříme. Zatěžkávací zkouškou pro Evropskou unii jistě bude probíha-
jící ekonomická recese. Zatím se zdá, že by to mohlo docela dobře člen-
ské státy vzájemně hlouběji spojit. Riziko opačného vývoje je zde
samozřejmě také. Ale zůstávám optimistou.
Vaše vystoupení na konferenci je jediná forma spolupráce s VŠERS?
Se školou spolupracuji velmi úzce. Jsem členem akademické rady
VŠERS a vedu každoroční pravidelné semináře v Českých Budějovicích
i v Příbrami. Právě proto, že zaměření studijních oborů VŠERS je hodně

spojeno s Evropskou unií a Jihočeským krajem, považuji za rozumné
se školou úzce spolupracovat.
Jaký dojem jste měl z dnešní konference a z přednášek pro studenty?
Co je nejvíce zajímá?
Překvapil mě spontánní zájem a veliká pozornost, stejně jako okamžitá
zpětná vazba. Dotazy se týkaly zejména Lisabonské smlouvy, vztahu
nové americké administrativy prezidenta Obamy k EU, jakož i regio-
nálních problémů, například radaru v Brdech.
Pomáháte VŠERS i něčím jiným než vedením seminářů?
To považuji za samozřejmé. Škole pravidelně poskytuji odbornou lite-
raturu nejen v češtině, nýbrž, a to především, v angličtině. Pravidelně
v rámci účasti veřejnosti na jednání Evropského parlamentu zvu stu-
denty a pedagogy do Bruselu a Štrasburku. Domnívám se, že ze školy
za mnou již byli všichni přednášející, kteří nějakým způsobem infor-
mují a přednášejí o EU a více než 20 studentů.
Vyskytly se i dotazy, které se týkají vaší profese sexuologa?
Také na to došlo. Hovořili jsme o volném pohybu osob a s tím souvise-
jících problémech při ochraně společnosti před recidivujícími sexuál-
ními delikventy. Studenti se také zajímali o různá antidiskriminační
opatření ve vztahu k rovnosti pohlaví a k proměnám sexuálních rolí.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor s Jaroslavem Zvěřinou

Delegace z Ukrajiny: prof. M. Zagirnjak, DrSc. (rektor) a doc. A. Počtovjuk (děkan)
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Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vyznamenal v dubnu Emanuela
Pecku, prvního rektora Vysoké školy evropských a regionálních studií
(VŠERS), Medailí MŠMT za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání. Prof.
PhDr. Emanuel Pecka, CSc. se řadí k nejvýznamnějším českým socio-
logům. Jako profesor sociologie politiky působí na VŠERS v Českých

Budějovicích a do roku 2007 i na VŠE v Praze. V minulosti dlouhá léta
pracoval i v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. Působil na mnoha
zahraničních univerzitách například ve Francii, Belgii, SRN, Rakousku,
Bulharsku či Polsku.

-jg-

Profesor Pecka vyznamenán medailí MŠMT

VŠERS získala dalšího univerzitního partnera v Rusku
Na začátku dubna byla
na VŠERS projednána
a podepsána smlouva
o spolupráci s předsta-
vitelem Fakulty sociolo-
gie a politologie Ural-
ské státní univerzity
A. M. Gorkého v Jeka-
těrinburgu. Pro VŠERS
je to již druhá ruská
univerzita (shodou okol-
ností opět v sibiřském
Jekatěrinburgu), s níž
navázala spolupráci.
Mgr. D. Moskvin, Ph.D.,
zástupce děkana zmí-
něné fakulty, vystoupil
též na Výroční konfe-
renci VŠERS s příspěv-
kem o postavení Uralu
v systému mezinárod-

ních vztahů (na sním-
ku s rektorem VŠERS
při podpisu smlouvy
o spolupráci). Po na-
bitém pracovním pro-
gramu jsme ruskému
hostu poskytli možnost
být na recepci u čes-
kobudějovického primá-
tora, navštívit pivovar
Budvar, Český Krumlov,
Hlubokou nad Vltavou
i rakouský Linec a Pra-
hu. Podle jeho slov se
mu na VŠERS i v Če-
chách velmi líbilo.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější
vztahy a zahraniční

spolupráci

Zasedání redakční rady VŠERS
Začátkem května zasedla redakční rada
VŠERS pod vedením prof. G. Švejdy, rektora
VŠERS a jejího předsedy, a dr. M. Berové, ve-
doucí Edičního oddělení.
Na programu byly kromě různých organiza-
čních informací především návrhy na obměnu
redakčních rad časopisů Auspicia, Věc veřej-
ná i redakční rady Edičního oddělení VŠERS,
dále projednání obsahu, zaměření a periodicity
vydávání časopisu Věc veřejná, plánovaného
obsahu čísla 1/2009 recenzovaného časopisu
Auspicia, jakož i vyhodnocení publikační

činnosti VŠERS za rok 2008, projednání a po-
souzení aktualizovaného edičního plánu na
rok 2009 (vydávání skript, studií a učebnic
apod.) a informace o současném stavu jeho
plnění. Kromě jiného byl potěšující informací
rekordní počet příspěvků, které budou tvořit
součást recenzovaného sborníku z Výroční
konference VŠERS, hodnotící pětileté období
členství ČR v EU (vyjde v létě t. r.).
Ediční a publikační činnosti je na VŠERS
věnována již od jejího vzniku mimořádná po-
zornost. Je tomu tak proto, že spolu s různými

pořádanými akcemi tvoří stěžejní pilíř, na
jehož základě se utvářejí vztahy ke studentům,
vyučujícím i veřejnosti. Veškeré písemné
(tištěné, elektronické) i ústní výstupy prezen-
tují VŠERS dovnitř i navenek. Přejme si, aby
byl obraz VŠERS, její image, v očích jejích
studentů, pedagogů a veřejnosti i díky kva-
litní ediční činnosti, na níž se na VŠERS
nešetří, dlouhodobě vnímán veskrze pozitivně,
prestižně.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D., prorektor pro
vnější vztahy a zahraniční spolupráci
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Výjezdní zasedání Akademické rady
Na konci února se v Hluboké nad Vltavou konalo výroční zasedání
Akademické rady (AR) VŠERS za účasti vedení VŠERS a členů tohoto
nejvyššího vysokoškolského orgánu z významných českých i sloven-
ských vysokých škol. Na programu byla detailní prezentace tří k akre-
ditaci nově předkládaných bakalářských studijních programů, výroční
zpráva o činnosti VŠERS za rok 2008 a schválení některých členů
navržených do komisí pro státní závěrečné zkoušky. Všechny návrhy
byly AR jednomyslně schváleny. AR současně uložila vedení VŠERS
zpracovat navazující magisterské studijní programy ke dvěma již akre-
ditovaným bakalářským programům.
Prof. G. Švejda, rektor VŠERS, dále seznámil přítomné členy AR se
závěry z posledního jednání České konference rektorů. Informoval též
o bezchybné reakreditaci studijního programu Bezpečnostně právní čin-
nost až do roku 2013. Dr. L. Pána, kvestor VŠERS, poreferoval o jednání
sněmu a předsednictva Rady vysokých škol. Dr. L. Skořepa, prorektor

VŠERS pro vědu a výzkum, prezentoval připravovaný projekt dubnové
mezinárodní vědecké konference VŠERS k pěti letům členství ČR v EU.
Program vhodně doplnilo i vystoupení pana doc. MUDr. Jaroslava
Zvěřiny, CSc., poslance Evropského parlamentu, k současným trendům
v oblasti vzdělání v EU.
Pan ing. Tomáš Jirsa, MBA, senátor a starosta Hluboké nad Vltavou,
seznámil účastníky zasedání AR s aktuálními rozvojovými projekty
a problémy tohoto města i jižních Čech a s připravovaným jednáním
ministrů zahraničních věcí 27 členských států EU na hlubockém zámku.
Také k těmto vystoupením se rozvinula zajímavá diskuse, která pokra-
čovala v průběhu slavnostního oběda i po jeho skončení v neformální
části vydařeného zasedání.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy a zahraniční spolupráci
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Vývoj počtu zapsaných studentů a absolventů VŠERS
v letech 2003–2008

a jejich spokojenost se studiem na VŠERS
Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS), největší
soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji, slaví v tomto roce šest let své
existence. Během těchto 6 let zaznamenala řadu pozoruhodných úspě-
chů: akreditaci i reakreditaci dvou ojedinělých bakalářských programů,
otevření detašovaného pracoviště v Příbrami, navázání vzájemně pro-
spěšných vztahů s řadou tuzemských i zahraničních partnerů, spolupráci
s některými institucemi státní správy i samosprávy především v Jiho-
českém kraji. Důkazem jejího úspěšného fungování a rozvoje je
nepochybně i každoroční nárůst počtu studentů VŠERS a vysoká míra
oblíbenosti školy u studentů, pedagogů a veřejnosti.

Následující tabulky podávají informaci o vývoji počtu studentů a absol-
ventů VŠERS od jejího vzniku do začátku zimního semestru 2008. Na
VŠERS v současnosti studuje cca 630 studentů. Z údajů vyplývá:
• celkové počty studentů se i přes silnou konkurenci jiných škol neustále

postupně zvyšují;
• dosud není zcela využit potenciál pracoviště v Příbrami;
• studijní program Bezpečnostně právní činnost se studijním oborem

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě začíná VŠERS zajišťo-
vat více studentů než studijní program Mezinárodní teritoriální studia
se studijním oborem Regionální studia.

Zapsaní studenti
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Regionální studia 73 168 93 121 97 113
České Budějovice PS 18 63 25 22 20 27

KS 55 81 40 37 42 29
Příbram KS - 24 28 44 20 30

PS - - - 18 15 27
Bezpečnostně
právní činnost ve VS 50 74 105 113
České Budějovice PS - - 20 26 24 37

KS - - 30 48 42 37
Příbram KS - - - - 39 39
Celkem 73 168 143 195 202 226

Absolventi
2005/2006 2006/2007 2007/2008

Regionální studia 67 155 102
České Budějovice PS 15 55 31

KS 52 68 48
Příbram KS - 32 23

PS - - -
Bezpečnostně právní
činnost ve VS - - 35
České Budějovice PS - - 14

KS - - 21
Příbram KS - - -
Celkem 67 155 137

Z celkové situace lze vyvodit, že po nedávné úspěšné reakreditaci oboru
Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě bude zárukou dalšího dlou-
hodobého zvyšování počtu studentů jednoznačně otevření prezenční for-
my tohoto oboru v Příbrami a klíčovou by se mohla stát akreditace dvou-
letého navazujícího magisterského studia nejlépe na jedinečném oboru
Bezpečnostně právní činnost. Celkově lze konstatovat, že další (a trvalý)
boom zajistí škole navazující magisterské studium u obou oborů.
Nejvíce potěšující jsou však údaje o spokojenosti studentů všech 3 ročníků
obou oborů, míst a forem studia, získané na základě rozsáhlé anonymní
evaluace výuky za zimní semestr 2008/2009, jíž se ke konci února 2009
zúčastnilo 318 studentů. U všech předmětů studenti hodnotili užitečnost
poznatků pro budoucí práci, zajímavost předmětů, obsah přednášek, obsah
seminářů, formu a srozumitelnost přednášek, formu vedení seminářů, způ-
sob zkoušení, způsob klasifikace a vztah vyučujícího ke studentům. Každý
předmět byl hodnocen průměrně 30-40 studenty. Na stupnici 1 (nejlépe)
až 5 (nejhůře) získala drtivá většina předmětů hodnocení v rozmezí
1,2-1,6, pouze asi u dvou z několika desítek z nich se vyskytlo hodnocení
do 2,5. Studenti jsou s přístupem školy k nim v podstatě maximálně
spokojeni. Nejvíce si cení vstřícnosti vyučujících (často z praxe), mož-
nosti studovat v menších skupinách, bližšího kontaktu s vyučujícím,
praktického přínosu výuky a individuálního přístupu. Těchto pozitiv by se
jim nedostalo na velkých (až megalomanských) univerzitách a vysokých
školách a jejich katedrách o počtu několika set studentů.
Vyskytly se samozřejmě i některé drobné připomínky. Vedení školy si je
jich vědomo a průběžně pracuje na jejich odstraňování.
Celkově si tak studenti ve svých anonymních poznámkách školu velmi
chválili, zvláště pozitivní přístup ze strany školy a vyučujících a pokraču-
jící úsilí školy o zkvalitňování výuky například v podobě vlastních vydá-
vaných studijních materiálů. Vox populi, vox dei, nechme proto promluvit
samotné studenty. Uvedli například toto: „VŠERS je škola, do které se
těším“, „Dobré zázemí a péče o nás“, „Jsem velice ráda, že studuji na
Vaší škole!!!“, „Vlídné zacházení, dobrá informovanost, zájem o stu-
denty“, „S organizací výuky, s její úrovní a školou jako takovou jsem
velice spokojen“, „Moc se mi tady líbí“, „Myslím si, že vše je na dost
dobré úrovni“, „Jsem se školou spokojen, profesoři jsou vlídní a mají
s námi trpělivost, jsou velice ochotní“, „Jsem ve škole se vším spokojená,
nic bych neměnila“, „Škola je velmi užitečná pro budoucí život“, „Zatím
jsem velmi spokojen s přístupem přednášejících i organizací výuky“,
„Nevidím žádná podstatná negativa“, „Rád bych pokračoval v magis-

terském studiu, pokud to bude možné“, „Absolutně bez připomínek“, „Vše
funguje, nemám zásadní výhrady“, „Maximálně spokojená“ apod.
O studentech též nepřímo mnohé vypovídá to, že u jednotlivých vyuču-
jících si otevřeně cení takových vlastností, jako jsou erudice, vysoké
nároky na vědomosti, profesionalita, připravenost a srozumitelnost před-
nášek a seminářů, humor, přísnost hodnocení, způsob podání látky, snahu
o navázání kontaktu se studenty, lidský přístup a spravedlnost a že jsou
rádi, že jsou jim občasné rušené hodiny nahrazovány v jiném termínu
vzhledem k tomu, že si za své studium platí.
Přímým důkazem kvalitně připravovaných studentů je nepochybně mj.
to, že:
• většina bakalářských prací se týká aktuálních témat a vyznačuje se

vysokou úrovní kvality zpracování zvoleného tématu;
• drtivé většině (asi 90 %) uchazečů o studium na VŠERS je škola kaž-

doročně doporučována stávajícími studenty VŠERS (kolegy, příbuz-
nými, přáteli, známými);

• mnoho studentů VŠERS úspěšně pokračuje v navazujícím magister-
ském studiu (bohužel a zatím) na veřejných vysokých školách (v Praze,
Českých Budějovicích apod.).

Časem budeme mít též hodnověrné údaje, v jakých oborech činnosti se
studenti VŠERS ve svém zaměstnání obvykle uplatňují a nakolik úspěšně.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D. a kolegové z vedení VŠERS
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Časopis Auspicia
v rekordních číslech

Dlouhodobá systematická pozornost, věnovaná zvyšování kvality re-
cenzovaného časopisu Auspicia, vydávaného VŠERS ve spolupráci
s Filosofickým ústavem AV ČR, přináší, jak se zdá, kýžené ovoce. To se
v poslední době projevilo nepřímo nejen rostoucím zájmem o jeho ode-
bírání, obdržení (například na Výroční konferenci VŠERS) a dalším
zvýšením jeho renomé, nýbrž i množícími se dotazy na možnost v něm
publikovat. V neposlední řadě se tento trend již přímo a konkrétně
potvrdil počtem došlých kvalitních příspěvků na aktuální témata
společenského dění - i přes souběžně pořádanou Výroční konferenci
VŠERS - do připravovaného čísla 1/2009, který je více než dvojnásobně
vyšší, než tomu bylo v minulých číslech. Redakce časopisu tak obdržela
celkem 41 příspěvků, z toho 35 vědeckých (odborných), 3 recenze a 3
příspěvky do sekce Varia. Během jara bude provedeno recenzní řízení
a příprava příspěvků pro časopis, jakož i příprava samotného čísla.
Auspicia hladce zůstává na aktualizovaném Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Nově máme
též zpracovaný 10stránkový „Manuál tvorby časopisu Auspicia“, který

obsahuje všechny kroky (několik desítek), které je nutné stále provádět
při vytváření, distribuci a propagaci časopisu. Též máme elektronicky
i tištěně zpracovanou kompletní databázi potenciálních recenzentů
příspěvků do Auspicie ze všech ekonomicko-provozních fakult vy-
sokých škol v ČR, která nepochybně přispěje k rozšíření okruhu recen-
zentů jednotlivých příspěvků.
Spolu s dalšími prvky (grantové projekty, monografie, učebnice, skripta
atd.) patří časopis k „vlajkovým lodím“ vědecké produkce VŠERS,
samozřejmě s většinou příspěvků od autorů z jiných vysokých škol
a univerzit. Jeho výhodou je oproti různým dalším formám vědecké
činnosti jeho pravidelnost, zavedenost i směřování k mezinárodnosti.
Uzávěrka příštího čísla (2/2009) je 15. 10. Na adresu auspicia@vsers.eu
lze zasílat vědecké příspěvky, recenze a další zprávy o konferencích,
jubileích apod. Všechna dosavadní čísla a návodné informativní doku-
menty pro dodržení předepsaných náležitostí příspěvků jsou na adrese
www.vsers.cz/manazereo.php. Časopis je otevřen pro publikování všem
zájemcům. PhDr. Jan Gregor, Ph.D., šéfredaktor

1. Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při
standardní době studia a při doporučeném studijním plánu a to:
� v semestru na 14 týdnů výuky připadá: min. 30 kreditů
� v akademickém roce na 28 týdnů výuky připadá: min. 60 kreditů;

2. každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje rela-
tivní míru zátěže studenta, nutnou pro úspěšné ukončení daného
předmětu;

3. hodnota přiznaná předmětu je vyjádřena celým číslem;
4. zakončením předmětu získává student počet kreditů přiřazených

danému předmětu;
5. kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají;
6. kontrola studia probíhá prostřednictvím kontroly kumulovaného

počtu kreditů.
V každém akademickém roce je prováděna ve stanovených termínech
kontrola, zda student získal v uvedené části studia potřebný počet
kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním programem. Student
musí dosáhnout min. 60 kreditů za jeden ročník. Kontrola počtu kreditů

pro pokračování studia v dalším akademickém roce je povinná. Pokud
student nezískal počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu, nemůže
být zapsán do dalšího akademického roku.
Centrální evidenci o studijních výsledcích vede a její správnost
kontroluje studijní oddělení. Na požádání vydá studentovi doklad o ab-
solvovaných předmětech v případě potřeby i v přepisu podle standardu
ECTS. Kreditní systém je zakotven ve Studijním a zkušebním řádu
VŠERS.
V Dodatku k diplomu jsou uvedeny všechny předměty, známky z ab-
solvovaných předmětů a jejich kredity.
VŠERS podala žádost k získání Certifikátu Evropské komise „Diploma
Supplement Label“, který je známkou kvality kreditního systému,
známkou kvality udělovaného Dodatku k diplomu, konkurenční
výhodou při soutěži v projektech Evropské unie a získávání studentů
ze zahraničí.

ferebauerova@vsers.cz

Možnosti nadaných studentů
Mimořádně nadaní studenti nebo studentky
využívají všech možností, které jim mohou
poskytnout pedagogičtí pracovníci, což umož-
ňuje studentům získat větší zkušenosti ve stu-
dovaném oboru. Pedagogičtí pracovníci školy
věnují pozornost mimořádně nadaným studen-
tům především prostřednictvím studentské
vědecké a odborné činnosti tak, aby se tato
činnost přibližovala obsahové a standardní
vědecké práci. Realizace uvedené činnosti
umožňuje vyhledávat talentované studenty
a vytvářet optimální předpoklady pro rozvíjení
jejich dovedností, vědecky pracovat a tvořivě
využívat poznatky současné vědy. V budouc-
nosti se naše snaha koncentruje na posilování
schopností studentů řešit teoretické a praktické
problémy, spojené především s možnostmi
praktické využitelnosti v budoucí profesní
činnosti studentů.

Zkušenosti ukazují, že je potřebné intenzivněji
zapojovat studenty do vědeckovýzkumných
úkolů řešených školou nebo katedrou a zvýšit
informovanost o možnostech konkrétní účasti v
řešení výzkumných úkolů. Pozitivní výsledky
se také projevují v situacích, kdy je studentská
práce organickou součástí připravované závě-
rečné bakalářské práce. Organizačně se osvěd-
čilo, aby koordinací SVOČ byl pověřen stu-
dent, který pracuje jako pomocná vědecká síla
na katedře. Pomocné vědecké síly pracovaly
celoročně na všech katedrách VŠERS v Čes-
kých Budějovicích i v Příbrami.
Mimořádně nadaným studentům je umožňo-
vána publikace v recenzovaném časopise
Auspicia, v časopise Věc veřejná a ve sborníku,
kde budou uveřejňovány nejlepší studentské
vědecké práce.
Všechny výše uvedené aktivity směřují k cíle-

né podpoře mimořádně nadaných studentů
VŠERS, kteří budou chtít v budoucnu pokračo-
vat v podobně zaměřeném magisterském studiu
na dalších vysokých školách v České republice,
popř. v zahraničí. Vzhledem k podmínkám při-
jímání absolventů VŠERS do magisterského
studia je nutné průběžně vyhodnocovat stá-
vající studijní plány, popř. navrhovat jejich
úpravy. V roce 2009 budou nadále realizovány
i individuální konzultace pro studenty VŠERS.
Cílem je zajistit prostupnost do navazujícího
studia pro studenty, kteří tuto možnost na
VŠERS zatím nemají, ale pro další studium
vykazují velmi dobré předpoklady. VŠERS
chce poskytnout specifickou podporu mi-
mořádně nadaným studentům, aby dosáhli dle
svých studijních předpokladů co nejvyššího
vzdělání, byť pocházejí často ze znevýhod-
něného prostředí. ferebauerova@vsers.cz

Zásady využívání kreditního systému na VŠERS
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V roce 2008 se Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
snažila rozvíjet zahraniční spolupráci v těchto prioritních oblastech:
• mobilita studentů a akademických pracovníků;
• uzavírání nových a naplňování stávajících partnerských smluv;
• spolupráce na mezinárodních projektech;
• zkvalitňování a rozšiřování projektu Letní školy češtiny pro ci-

zince.
VŠERS se v roce 2008 účastnila populárního a osvědčeného programu
mobilit EU Lifelong Learning Programme a v jeho rámci programu
Erasmus. Celkově VŠERS využila všech dostupných možností, jak vy-
slat své studenty a vyučující do zahraničí na studijní pobyty a pracovní
stáže v rámci programu LLP a nabídla studentům i možnost účasti stáže
v Evropském parlamentu. Ze strany studentů byl zájem vycestovat
nevelký. Plán mobility akademických pracovníků byl naplněn. Pracov-
níci VŠERS uskutečnili v roce 2008 celkem sedm zahraničních výuko-
vých pobytů (Nitra, Poznań, Skalica, Prešov).
VŠERS se rovněž zaměřila na další rozšiřování dosavadní sítě partner-
ských univerzit zvl. ve střední, východní a západní Evropě a na udržení
a pěstování dřívějších kontaktů. V současné době se škola na základě
smluvních vztahů orientuje na spolupráci se školami zejména na Sloven-
sku, v Polsku, Německu, Bulharsku, na Ukrajině a v Rusku.
Ke stávajícím partnerským smlouvám byla v r. 2008 nově navázána

spolupráce a podepsány partnerské smlouvy s těmito zahraničními part-
nery:
• Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita

Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko);
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety (Bratislava,

Slovensko);
• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva (Košice, Slovensko);
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľno-

hospodárská univerzita (Nitra, Slovensko);
• Univerzita v Prešově (Prešov, Slovensko);
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego

(Kielce, Polsko);
• Hochschule Coburg (Coburg, Německo);
• Volkshochschule Passau (Passau, Německo);
• Friedrich-Ebert-Stiftung Prag.
Tým odborníků VŠERS se za ČR podílel na přípravě mezinárodního
projektu „The connections of Visegrad Countries before the political
transformation, and after it, before and after the association with the
European Union“ maďarské univerzity v Székesfehérváru. I přes vý-
borné hodnocení projekt nebyl v Maďarsku přijat. Zástupci školy
aktivně vystoupili na řadě zahraničních akcí a konferencí (Německo,
Slovensko, Izrael, Rusko).

odd. zahr. vztahů

Internacionalizace na VŠERS

Jednání o dohodě o spolupráci s Jihočeským krajem
Dne 7. dubna 2009 proběhla s hejtmanem Ji-
hočeského kraje, Mgr. Jiřím Zimolou, první
jednání o rámcové dohodě o spolupráci mezi
Vysokou školou evropských a regionálních
studií (VŠERS) a Jihočeským krajem (JK).
VŠERS má v JK své pevné místo a její re-

gionální aktivity jsou po letech působení v re-
gionu rozsáhlé. Spolupráce se všemi regionál-
ními institucemi státní správy i samosprávy
patří k základním pilířům, na nichž staví své
studijní programy a obory (na snímku zleva
autor článku, prof. G. Švejda, rektor VŠERS,

Mgr. J. Zimola, hejtman JK, dr. L. Pána,
kvestor VŠERS).

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy

a zahraniční spolupráci
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Oslava jara
na Trojmezí

Stalo se již tradicí, že pracovníci VŠERS oslavují příchod jara
výstupem na Trojmezí. Jak známo, Trojmezí je bod, kde se stýkají
hranice ČR, SRN a Rakouska. Také letos se 1. května vypravila
silná skupina, vedená rektorem školy profesorem Švejdou, její-
miž členy byli i další nezdolní turisté, jakými jsou prorektor
ing. Skořepa či kvestor dr. Pána, hustými lesy a krkolomnými
stezkami na toto významné místo.

Vedle radosti ze sportovního výkonu i z dobré
party je však čekal také jeden smutný záži-
tek. Byl jím pohled na kůrovcem zdevastované
lesní porosty Šumavy. Těžko rozsoudit při,
která se kolem této kalamity odehrává. Jistě,
les si za čas pomůže, ovšem zavinil-li člověk
kalamitu třeba monokulturní výsadbou či dal-
ší svou činností, musí i on přiložit ruku k dílu
při obnově a nápravě.

Těšíme se tedy, že za rok, až sem uskutečníme
náš další tradiční výstup, budou lesy vypadat
snad trochu utěšeněji.

skorepa@vsers.cz

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

27. dubna 2009 navštívil VŠERS
ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec
Evropského parlamentu za KSČM.
Po přátelském přijetí na rektorátu
školy (na snímku zleva prof. Švejda,
dr. Gregor, dr. Pána, dr. Dvořák -
předseda Kontrolního výboru Z JK
a dr. Kohlíček) vystoupil pan posla-
nec se zajímavou přednáškou zejména
o aktuálních otázkách unijního dění.
Nejprve prokázal své znalosti něko-
lika světových jazyků. Pozornost
studentů a pracovníků školy si pak
získal jak nadhledem v hodnocení
současných vnitropolitických i za-
hraničněpolitických témat, tak i svým
humorem.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

Europoslanec Kohlíček navštívil
VVVVŠŠŠŠEEEERRRRSSSS
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4. května 2009 jsme na VŠERS přivítali Jeho
Excelenci pana Jaakova Levyho, velvyslance
státu Izrael v ČR. Pan velvyslanec se živě zají-
mal o studijní programy VŠERS a vůbec o pů-
sobení školy v Jihočeském kraji. Při poutavé
besedě s ním vedené v angličtině se studenti
měli možnost dozvědět mnoho zajímavých in-
formací z historie Izraele a Palestiny, historie,
současnosti i předpokládaného budoucího scé-
náře blízkovýchodního konfliktu a mnoho
dalších otázek.
Pan velvyslanec studentům přiblížil též náplň
své pracovní činnosti a velmi rád odpovídal na
kladené dotazy. S povděkem též od nás přijal
dar v podobě Encyklopedie o České republice.
Po programu na VŠERS odjel pan velvyslanec
na setkání s jihočeským hejtmanem, neboť jed-
ním z jeho úkolů je seznamovat se i s nej-
vyššími představiteli krajů. Jaakov Levy je
izraelským velvyslancem v České republice od
15. dubna 2008 a bude jím až do roku 2012 (na
snímku s pracovníky VŠERS).    -jg-

Ve dnech 14.-17. dubna 2009 pořádala Moskevská státní univerzita
M. V. Lomonosova ve spolupráci s Ministerstvem školství a vědy Ruské
federace XVI. Mezinárodní vědeckou konferenci studentů, doktorandů
a mladých vědců „Lomonosov,“ které se každoročně účastní mnoho
mladých odborníků z celé Evropy, letos bylo přijato k prezentaci celkem
5838 prací z nejrůznějších oblastí vědy (ekonomika, chemie, psycholo-
gie, sociologie, biologie, filosofie, filologie atd. - celkem 31 sekcí).
Fórum slavnostně zahájili ministr školství RF a rektor Moskevské státní
univerzity, poté začala práce všech účastníků v příslušných sekcích
a podsekcích. Proběhlo rovněž mnoho kulatých stolů k vybraným
aktuálním tématům. Při slavnostním ukončení konference byly oceněny
nejlepší příspěvky v jednotlivých sekcích.

Naší vysokou školu reprezentovala PhDr. Lenka Havelková z katedy
aplikované jazykovědy, která přednesla svůj příspěvek v sekci Filolo-
gie na téma Ruské a české pranostiky a jejich význam ve výuce cizích
jazyků, který byl ohodnocen odbornou komisí jako nejlepší příspěvek
v podsekci Ruský jazyk jako cizí. 
Fórum poskytlo jedinečnou možnost konfrontace myšlenek, postojů
a názorů s mladými vědci z více než 30 zemí Evropy. Celá konference
proběhla ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře, ze které pro všechny
účastníky vyplynulo mnoho zajímavých podnětů a nápadů pro jejich
další práci.

havelkova@vsers.cz

Mezinárodní vědecké fórum v Moskvě
„Lomonosov 2009“

Velvyslanec státu Izrael na VŠERS

Zleva: JUDr. Petr, Ph.D., Mgr. Říha, Dr. Gregor, Ph.D., Dr. Levay, Dr. Pána, Ph.D., Mgr. Strnad



12 VĚC VEŘEJNÁ

ZAKLÁDÁME GOLFOVÝ KLUB
Pokud máte chuť se zapojit, přihlaste se v sekretariátu rektora VŠERS (Sylva Bradáčová), studenti i učitelé. 

Je nás již  hodně, tak nic nebrání tomu, abyste se zúčastnili i vy. 
V  neděli  17. 5. v 10.00 hod. na golfovém hřišti, na Hluboké se uskuteční naše první akce. 

Pokud chce jít i někdo z rodiny a přátel může se také přidat. 
Cena vychází přibližně na 400,- za osobu. 

Počítejte s programem tak na 3 hodinky, kdo bude chtít zůstat déle, tak jedině dobře. 
Pokud budete potřebovat bližší informace, podává je student Daniel Novák, mobil 777 213 113

- mb -

Vysoká škola evropských a regionálních stu-
dií přivítala Lukáše Macka, M.A., politologa
a odborníka na otázky Evropské unie a zároveň
lídra kandidátky SNK Evropských demokratů
do letošních voleb do EP (na snímku v tmavém
obleku), v současnosti ředitele dijonské poboč-
ky Pařížského institutu politických studií
(Sciences Po).
Bývalý poradce europoslance Josefa Zieleniece
a ekonoma Jana Švejnara vystoupil s před-
náškou k problematice formování a přijímání
Lisabonské smlouvy, během níž velice srozu-
mitelným způsobem a precizními argumenty
seznámil posluchače s přirozenou potřebou
evropského společenství přijmout takovýto
konstitutivní dokument, jehož cílem má být
kvalitativní posun společenství. Zdůraznil
také potřebu posilování zahraničně-politické
akceschopnosti Evropské unie vůči dalším
dynamicky posilujícím globálním aktérům
mezinárodní scény, především Číně a Indii.

Mgr. Štěpán Strnad, 
tajemník KSV

Lukáš Macek o křižovatce, na níž se EU nachází

UDÁLOSTI NA ŠKOLE
Slavnostní promoce absolventů naší školy 

se koná dne 20. 6. 2009. V Českých Budějovicích proběhne

slavnostní předání diplomů od 9.00 hod. v Kulturním domě

Slavie, v Příbrami pak od 15.00 hodin v aule zdejší pobočky

naší školy v Jiráskových sadech.

Významnou událostí pro naši školu byl 

v nedávných dnech dopis, který obdrželo vedení školy 

z Ministerstva školství ČR. Oznamuje se v něm, že škole

byla na základě zákona o vysokých školách a po posouzení

Akreditační komisí MŠ ČR prodloužena platnost akreditace

bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní

činnost, studijního programu Bezpečnostně právní činnost

ve veřejné správě. Stejně tak je potvrzena doba studia 

v délce 3 let i obě formy studia, tedy forma prezenční

a kombinovaná. Prodloužení platnosti akreditace je tak

potvrzením dobrých studijních postupů a výsledků 

naší školy v oboru, o který je stále neutuchající zájem.

Imatrikulace nastupujících studentů,spojená s promocí, se bude konat 23. 10. 2009v českobudějovickém Kulturním domě Slaviea v aule VŠERS v Jiráskových sadech v Příbrami.
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Zkušenosti ze zahraniční stáže 
jsou nenahraditelné a neocenitelné

Seminární práce studentů

Už od dob studií na gymnáziu jsem uvažovala, že bych si jednou chtě-
la vyzkoušet pobyt v zahraničí na delší dobu. Na střední škole jsme se
sice pravidelně účastnili výměnných pobytů se studenty z Rakouska
a Německa, ale to bylo vždy jen na pár dní. I tak to ale pro mě byla velmi
dobrá zkušenost a motivovalo mě to k dalším výjezdům za poznáním.
Ve druhém ročníku na vysoké škole jsem se tedy začala zajímat o mož-
nosti vycestovat, které současné školství studentům nabízí. Konkrétně
jsem chtěla navštívit Velkou Británii na osm měsíců, a to zejména kvůli
anglickému jazyku i velmi odlišnému životnímu stylu. Po několika po-
radách s PhDr. Janem Gregorem, Ph.D. jsem se rozhodla pro pracovní
stáž. Vzhledem k tomu, že škola nemá ještě tolik kontaktů, musela jsem
se sama pokusit sehnat organizaci, kde bych svou praxi mohla vyko-
návat.
Proto jsem kontaktovala své přátele v Anglii a poprosila je o radu, kde
hledat. Nakonec jsem poslala žádost do několika doporučených hotelů
a čekala, jak odpoví. Měla jsem štěstí a jeden komplex odpověděl na
mou prosbu kladně. Sestavila jsem tedy společně se zástupci hotelu
plán pracovní stáže. Musím uznat, že komunikace probíhala naprosto
bezproblémově a personál hotelu byl velmi vstřícný.
Když byl plán hotov, následovalo jeho odeslání Národní agentuře pro
evropské vzdělávací programy (NAEP) do Prahy. Spolu s tím bylo nutné
podat žádost o finanční příspěvek na pobyt. Pak už jsem jen čekala
na rozhodnutí, zda NAEP mou stáž odsouhlasí. S výjezdem se počítalo
od začátku července 2008 a popisované formality bylo nutno vyřídit
do konce března. Rozhodnutí o schválení nebo neschválení mělo být
známo do konce května, bohužel se tak ale nestalo. To mi přidělalo
spoustu starostí, protože není jednoduché řešit záležitosti jako napří-
klad ubytování nebo letenky „na dálku“. A vzhledem k tomu, že jsem
do poslední chvíle netušila, zda vlastně vůbec odjedu, zažila jsem si
horké chvilky. Nakonec NAEP  rozhodl, že na stáž vyjet mohu, bohužel
ale na kratší dobu, než jsem původně plánovala. Oznámení o schválení
ale přišlo až necelý týden před mým odletem.
Všechno se naštěstí stihlo a do Londýna jsem dorazila přesně tak, jak
jsem si přála. První dny v hotelu probíhaly v duchu seznamování, a to
s novým prostředím i kolegy. Skutečně si velmi vážím ochoty veške-
rého personálu, který byl maximálně ochotný a mou stáž mi zpříjemnil
a se vším mi ochotně pomáhal. Není jednoduché zapojit se do kolekti-
vu v zaměstnání v mateřské zemi, natož v zemi cizí, kde je člověk úplně
sám, mluví se jiným jazykem a panují jiné zvyky. 
Na vše jsem si velice rychle zvykla a už po prvních dvou měsících jsem
měla pocit, že je moje angličtina na vyšší úrovni než před odletem.
Zároveň ale nastalo těžší období, co se týče stesku. Hodně mi začala
chybět rodina, přítel i kamarádi. Díky internetu a telefonu a hlavně
podpoře z domova jsem ale vše zdárně překonala.
Nežádaným „zpestřením“ a možností procvičit si jazyk i v netradiční
situaci pro mě bylo zářijové okradení. Když jsem byla v kavárně, někdo
mi ukradl kabelku s telefonem, občanským průkazem, hotovostí, kre-
ditní kartou a klíči od bytu. Naštěstí jsem měla s sebou v Anglii i pas, tak
jsem nemusela řešit výdej nových dokladů přímo přes českou ambasádu.
Krádež jsem musela nahlásit přímo na místní policii, kde se mnou
sepsali protokol. Byla to zkušenost, kde je nutné jednat opravdu rychle.
Ověříte si, jak na tom jazykově ve skutečnosti jste. Pokud bych si ale
mohla vybrat, raději bych byla zrovna o tento zážitek chudší.
Londýn patří bezesporu k nejvíce kosmopolitním městům na světě.
Měla jsem tak možnost setkat se a hlavně komunikovat s lidmi, kteří
pocházeli z nejrůznějších států, z odlišných poměrů a především
z naprosto jiných kultur. Nejzajímavější pro mě bylo srovnávání ži-
votních stylů, tradic a priorit. Hlavně jsem mohla pozorovat, jak se
člověk mění v prostředí, které mu není vlastní, když například vyces-
tuje za prací nebo za načerpáním nových zkušeností jako já. Každý
člověk je ochoten přizpůsobit své obyčeje jen do určitě míry, protože
tím nejsilnějším, co má každá bytost v sobě zakořeněno, je právě kul-
turní pozadí. Někdy bývají lidé přizpůsobiví více, jindy méně. Jedna

skutečnost mě ale velice překvapila. Setkala jsem se totiž s určitou
formou diskriminace ze strany Afroameričanů. Zpočátku jsem si mysle-
la, že neochota vůči mně plyne z toho, že jsem cizinka. Místní mi ale
mou domněnku vyvraceli a říkali, že se černoši, kteří dnes mají stejné
možnosti jako běloši, co se týče úrovně vzdělání, získávání dobrých
pracovních pozic atd., často nad bílé povyšují a jednají velmi arogantně.
S tímto problémem jsem se setkala jak u personálu v posilovně, super-
marketu, tak i například v bance.
Pracovní stáž mi umožnila poznat, jak fungují jednotlivé složky hotelu
a vyzkoušet si různá povolání. Poznala jsem, že nejvíce mě baví komu-
nikace s lidmi, a tím se chci řídit ve volbě svého budoucího zaměstnání.
Celých šest měsíců uplynulo jako voda. Po jazykové stránce hodnotím
stáž jednoznačně pozitivně. Stejně kladně beru příležitost osamostatnit
se. Za tu dobu jsem měla možnost poznat sama sebe, ujistila jsem se,
jaké mám hodnoty a jak strašně moc jsou pro mě důležité rodinné a přá-
telské vztahy. Každému, kdo o podobném výjezdu uvažuje, bych roz-
hodně doporučila vycestovat. Zkušenosti, které získáte v zahraničí, vám
výuka „v lavicích“ nemůže dát. Samozřejmě se člověk musí obrnit
velkou trpělivostí a připravit se na případné horké chvilky a stesk po
domově, ale vydržet se rozhodně vyplatí.

Tereza Lederová, studentka 3. roč. oboru Regionální studia
Podrobná závěrečná zpráva T. Lederové o pracovní stáži ve Velké Británii je k na-
hlédnutí na webových stránkách. Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
VŠERS (www.vsers.cz).

Ilustrační přednáška Mgr. Štěpána Strnada k politickému systému Velké Británie.
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K signatářům Impulsu 99
Seminární práce studentů

Po téměř dvě století hráli intelektuálové, zejména spisovatelé, výjimeč-
nou roli v boji o náš demokratický národní stát a svobodný veřejný
prostor. Rok 1989 se zdál být šťastným zakončením velkého příběhu
o intelektuálech angažujících se v boji za spravedlnost a demokracii. 
Byla to iluze. Devadesátá léta se prudce rozběhla novým směrem,
kterému říkáme globalizace. Označujeme tím slovem konec první
průmyslové modernosti, jejímž jádrem byl národní teritoriální stát,
který se po 2. světové válce postupně vyvíjel v demokratický stát so-
ciální. Ve státních školách se obyvatelé určitého území učili považovat
se za příslušníky „jednoho národa“, jehož sjednocujícím principem není
loajálnost vůči rodině a klanu, ale vůči jednotnému kulturnímu modelu,
který vytvořili a legitimovali intelektuálové. Angažovaní intelektuálo-
vé patří neodmyslitelně k první modernosti: - „Chce-li být společnost
slyšitelná, musí dát hlas spisovateli, jehož výsadou je být jejím srdcem
a hněvem“ - řekl Jan Procházka na sjezdu spisovatelů v roce 1967.
Globalizace přinesla velkou kulturní diskontinuitu, novou neprůhled-
nost, planetární pluralitu a mobilitu informací, obrazů, zboží a lidí,
vyprázdnila národní stát a škrtí jeho demokratickou verzi - stát sociální.
Rozpoutala konflikty, které jsou dnes tím, čím byl „třídní boj“ včera,
s tím rozdílem ale, že globální kapitál dnes nemá žádného globálního
protihráče, jakým byla například organizovaná dělnická třída či po
2. světové válce demokratický sociální stát.
Globalizace je také epochou, v níž se stále silněji prosazuje vědomí toho
že největším problémem naší doby je dramatický rozpor mezi logos
a bios, mezi vědeckotechnickou průmyslovou racionalitou a životem na
planetě Země. Boj o ekologicky inspirovanou etiku se stává postupně
hlavním sjednocujícím motivem vznikajícího post-nacionálního pla-
netárního veřejného prostoru. Rozpor mezi bios a logos je osudovým
rozporem evropské civilizace, jde s námi už od řeckých a křesťanských
počátků. Každý z nás v nějaké míře ví z vlastní zkušenosti, že konflikt
mezi „intencemi systému a intencemi života“ nás vláčí ke katastrofě
zcela nových a těžko představitelných rozměrů.
Vaše výzva je velmi aktuální, ale také velmi nedostatečná. Řekl bych,
že je sama jen jedním z příznaků nemoci, kterou chce léčit - uzavírání
veřejného prostoru demokracie. Vyzýváte například politiky, „aby se
konečně začali zabývat reálnými problémy naší země a nezaměřovali
se pouze na mocenské hry“. Je jistě posláním intelektuála angažovat se
v boji proti vytlačování reálných problémů z veřejného prostoru, proti
jeho kolonizaci stranickými zájmy a planetárními hollywoodskými
stereotypy. Co jsou ale reálné problémy?
Účinný impuls k „řešení reálných problémů naší Země“ by neměl na-
bádat k rychlé integraci do euro-amerických struktur, ale přispět naopak
k větší slyšitelnosti hlasů z vnějšku struktur v našem veřejném prostoru.
Spíše než k odpovědi na „otázky oslovující celou společnost“ nás Impuls
99 vyzývá ke konformismu: vyžaduje ekonomický růst a brzkou inte-
graci mezi bohaté průmyslové státy ničící naši Zemi. Požaduje také
bezpodmínečnou poslušnost vůči NATO: Nesouhlas s bombardováním
Jugoslávie pro vás není legitimním projevem svobodného veřejného.
mínění, ale jen jakýmsi patologickým stavem české společnosti, který
by politici měli léčit.
Vyzýváte k „spolu-ovlivňování veřejného mínění“, ale nekladete otázku
hlubší: Co je veřejné mínění v globalizujícím se mediálním trhu? Kdo
kontroluje poptávku po veřejném mínění, kdo jeho produkci a distribuci?
Může být americký monopol na výrobu a distribuci „demokratického
veřejného mínění“ pro nás Evropany legitimní?
Styl vaší výzvy postihl přesně Ivan Dejmal (Lit. noviny č. 3.1):
„Chce-li být Impuls 99 pozvánkou k ... celospolečenské diskusi, musí
evropskou integraci předložit jako téma, ne rovnou jako brzký cíl.“ Ano,
pod hlavičkou diskuse o tématech nám vaše výzva předkládá celou řadu
předem připravených a velmi konformistických politických cílů.
„O dějinných otázkách, jako jsou společenské a politické otřesy a ná-
roky, které vyplynou z celosvětových problémů, jako je ekonomická
globalizace, ... se výzva nezmiňuje“- dodává Ivan Dejmal. 
Za opravdovou „výzvu“ k odpovědnosti oslovující celou společnost
považuji naopak jednoduchou otázku, kterou The Guardian zakončuje
svou analýzu: Co se to s námi děje? Co se stalo s moderní Evropou,

civilizací rozumu? Má být současný konzumní konformismus nejvyšším
stadiem demokracie a jediným výsledkem dvoutisíciletého boje
Evropanů za nezávislost úsudku a svobodný veřejný prostor? Vždy
v něm hrála klíčovou roli literatura, která nás učí „učinit utrpení cizích
lidí naším vlastním“ (Solženicyn) a probouzí „demokratickou předsta-
vivost“, která nás „staví na místo druhých, i když jde o cizince“ (Alexis
De Tocqueville). Globalizace banalizuje a vyprazdňuje demokratický
veřejný prostor. Jsme ještě schopni jej bránit?
Globalizace vystupuje na konci tisíciletí jako nová „poznaná nutnost“,
jíž mohou vzdorovat jen nezodpovědní extremisté. Co je globalizace?
Přinese nám nějaké osvobození?
Může náš plýtvavý, konzumní, přírodu ničící životní styl obstát před
přísným hlasem „morálního zákona v nás“? Můžeme si přát, aby všichni
lidé na planetě produkovali tolik odpadků jako my, vyráběli tolik auto-
mobilů a letadel, vyráběli nukleární zbraně a zamořovali tak náš
společný svět? Žít tak, jak jiní nesměli, nám kategorický imperativ
zakazuje.
Píšete: „Uvědomme si, že sociální nespokojenost může vyústit do poli-
tických změn, které by mohly ohrozit nejen náš návrat na cestu zdravého
ekonomického růstu, ale také směřování společnosti k autentické
demokracii a mezi vyspělé státy Západu. Skutečným zdrojem zklamání
z vývoje hospodářství v našich podmínkách je ztráta víry v budoucnost
a legitimita ekonomického úspěchu.“ Výrazy jako „návrat k zdravému
ekonomickému růstu“, „legitimita ekonomického úspěchu“ a „ztráta víry
v budoucnost“ používáte neproblematicky, jako by stačilo aplikovat
u nás recept na zdravý růst a víru v budoucnost vypracovaný v „rozvi-
nutějších strukturách”. Takový recept ale není k dispozici, nikdo neví, co
je zdravý ekonomický růst a legitimní ekonomický úspěch. Jsou
přírůstek výroby automobilů, mobilních telefonů, budování Temelína
či kořistnický kapitalismus přivátý do našeho pohraničí „evropskými
strukturami“ příklady zdravého ekonomického růstu a legitimního eko-
nomického úspěchu? Pro styl vaší petice je typické, že složitá a rozporná
diskusní témata nabízíte jako neproblematické a obecně srozumitelné
politické cíle.
Globalizace je také proces, v němž potřeby vznikající v nějakém
„konkrétním zde a nyní“ jsou nahrazovány potřebami uměle vyvolá-
vanými manažery globálního „tam a jednou“. 
Nezastavitelná destrukce života na Zemi, pustošení životních světů
budovaných po tisíciletí, konzumistická manipulace mas, to vše je spja-
to s jakousi zavilou lhostejností k pozemskému zde a nyní, která naka-
zila všechny naše hodnoty. Pojmy jako pokrok, blahobyt, ekonomický
růst strašlivě přeceňují „tam a jednou“, protože jsou sekularizací křes-
ťanské víry v ráj, v pravý svět „tam nad námi“, který „jednou“ zvítězí
nad nedostatečným světem pozemským. Musíme se osvobodit od tyranie
západních hodnot, chceme-li zachránit naše „konkrétní zde a nyní“ na
této planetě.
Vyzýváte k rozvoji „právní kultury“, ale největším reálným problémem
je archaičnost západních právních kategorii, například samotného
pojmu „soukromý statek“. Pozorujeme-li ze satelitu úzký a křehký pruh
života na naší planetě, vzájemnou závislost všeho živého, pojem
soukromého statku je absurdní: Země a život na ní je něco, co lidstvo
spravuje v kondominiu. Základním lidským právem je právo každého
pozemšťana na efektivní účast v kondominiálním rozhodování o „jeho“
planetě. 
Václav Havel v Moci bezmocných charakterizuje fungování komuni-
stické justice větou „všichni mají alibi, dodrželi zákon“. Komunistický
právní řád je jen fasádou, která je tu z týchž důvodů jako ideologie:
buduje alibistický most mezi systémem a jeho funkcionářem, který mu
umožňuje „obelhat se iluzí, že nedělá nic jiného než dodržuje zákony
a chrání společnost před zločinci“. Funkcionář jen funguje, jako mi-
lióny jiných.
Proměna práva v univerzální alibi, které umožňuje člověku devastovat
svět a cítit se přitom nevinný, platí mnohem více pro globalizující se
kapitalismus než pro komunismus. Euro-americké právo není než fa-
sáda. umožňující funkcionářům struktur obalamutit své svědomí a uml-
čet hlas svých skrupulí. Vytlačením národních států ze hry se moderní
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právo definitivně zbavuje svých kulturních kořenů a stává se pouhým
technickým rámcem planetární moci největších koncernů a investorů.
Mládež 60. let bouřící se proti pokrytectví systému a jeho funkcionářů
užívala slovo „fašismus“ jako metaforu pro postoje těch, kdo nechtěli
vidět rozpory systému, nepřipouštěli žádný odstup, žádné kritické
vědomí - status quo konce 50. let povýšili na nejvyšší morální normu,
která je opravňovala „k čemukoli“. Ti vousatí rozzlobení mladí muži
měli pravdu, zaslepená obrana statu quo je skutečně jádrem fašismu.
Globální kapitalismus se v tomto smyslu rychle fašizuje. Novinář Jan
Křeček byl natoidně normalizovaným Syndikátem novinářů vyloučen
za svůj projev nesouhlasu s rozšiřováním NATO, aktivisté Občan-
ského institutu radí střílet do demonstrantů, zakázat komunistické
názory, pravicoví poslanci podepisují petice na podporu morální le-
gitimnosti Pinochetova převratu. 
Roste nezaměstnanost a manažerský cynismus, rostou i preference
KSČM. Místo aby hledala nápravu, volá fašizující se část naší pravice
po zákazu komunistické strany. Zapřahat vůz před koně, říkají Italové.

Obecně můžeme říci, že globalizující se kapitalismus charakterizuje
všude, kam pronikl, systematické vytlačování kritiky sociálně-ekono-
mického statu quo z veřejného prostoru pod záminkou obrany před
extremismem. Pod tlakem potravinářské lobby již třináct amerických
států přijalo zákony, které de facto znemožňují ekologickou kritiku
potravin - Mlč a jez! Katolická církev, správkyně tradice, v níž laitika
statu quo má nejhlubší kořeny, byla v rámci sponzorování své činnosti
už dávno zapřažena do samopohybu struktur. 
Je dnes intelektuálně nepoctivou módou mluvit o marxismu jen jako
o zločinecké ideologii. Konvenovaní ex-marxističtí fanatici nám dnes
fanaticky vnucují své špatné svědomí jako jediný legitimní vztah
k Marxovu dílu. Nicméně univerzálním dědictvím marxismu je právě
boj o otevření historicity, o porozumění způsobu, kterým se společnost
produkuje jako celek. Revoluce pak měla z tohoto porozumění učinit
sjednocující princip veřejného prostoru. Toto dědictví je živé, i přes
katastrofu, v níž marxismus vyústil.

Jan Bašata, student 1. ročníku, PS
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Náborové postupy u vězeňské služby ČR
Seminární práce studentů

Personální politika by měla být formulována tak, aby podporovala
soudržnost, slušnost a spravedlnost v záležitostech týkajících se za-
městnávání a odměňování lidí.
Souhrnně lze říci, že personální politika definuje filozofii a hodnoty
organizace týkající se způsobu jednání s lidmi a z nich odvozené prin-
cipy očekávaného jednání manažerů při řešení personálních záleži-
tostí. Vymezení a stanovení kvalitních postupů personálního řízení
a rozhodování o lidech je základním stavebním kamenem dobře fungu-
jící organizace. Je nutné se zaměřit zejména na pracovní vztahy před-
pisováním, jak by se mělo jednat s lidmi spravedlivě, slušně a zásadově.
Personální politika pomáhá zajištění takového přístupu k lidem, který
je v souladu s hodnotami organizace. Poskytuje rámec, v němž jsou
přijímána odpovídající rozhodnutí. Podporuje spravedlnost ve způsobu
jednání s lidmi. Mohu říci, že nevhodná personální politika, či vůbec
absence jakékoliv politiky v organizaci vede k vytváření nežádoucích
vztahů mezi lidmi na jednotlivých pracovištích, ale zároveň přináší
negativní efekty v komunikaci mezi managementem a jejich podříze-
nými. 
Další nedílnou součástí personálního řízení je personální strategie
= záměr organizace (co je třeba udělat, co je třeba změnit) v personál-
ní činnosti k usnadnění a zefektivnění dosahování cílů a potřeb orga-
nizace.
Personální strategie je zapracována v těchto hlavních oblastech:
• rozvoj zaměstnanců
• odměňování zaměstnanců
• zaměstnanecké vztahy
Přijímání zaměstnanců do Vězeňské služby České republiky je
ovlivněno zejména celkovým početním stavem zaměstnanců ve věznici,
který určuje vláda České republiky. Na základě těchto počtů zpracuje
každá věznice tzv. „Tabulkové a početní stavy zaměstnanců“ a před-
kládá je generálnímu ředitelství ke schválení. Tyto schválené tabulkové
stavy se zpětně vrací na jednotlivé organizační složky. Na základě těchto
stanovených počtů se věznice rozhoduje zda, a v jakém počtu je nutné
rozpracovat nové uchazeče o zaměstnání. 
Ve věznicích pracují občanští zaměstnanci, kteří jsou v pracovním
poměru dle  Zákoníku práce, je to dvoustranný právní akt a vzniká
uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Zákoník práce se zabývá i dalšími speciálními ustanoveními. Je to
základní právní norma, kterou se musí řídit všichni zaměstnavatelé
i zaměstnanci a případné rozpory v pracovním poměru se řeší pomocí
tohoto zákona. 
Služební poměr se do 1. 1. 2007 řídil zákonem č. 186/1992 Sb. ze dne
19. března 1992 s účinností od 01. 04. 1992 o služebním poměru pří-
slušníků Policie České republiky a od tohoto data vstoupil v platnost
dlouho diskutovaný zákon  361/2003 Sb. ze dne 23. září 2003 o služeb-

ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služeb-
ním poměru). 
Vězeňská služba je specifickým druhem sociální služby a patří k nej-
náročnějším formám služby veřejnosti. Zaměstnanci Vězeňské služby
České republiky pracují v přímém styku s vězni, jež mají za sebou
nejen střet se zákonem, ale i hluboké lidské selhání. Vězněné osoby
se stávají objektem výkonu trestu, který má svůj účel a smysl. Jde
o zákonný postih či trest za způsobení újmy druhé osobě či na majetku.
Smyslem trestu je ochrana společnosti před nežádoucím a nevhod-
ným chováním. Úkolem zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
je pak připravit pro odsouzenou osobu vhodný program zacházení,
který jí vytvoří pokud možno optimální podmínky pro nekonfliktní
návrat do společnosti.
Profese zaměstnance Vězeňské služby České republiky je profesí velmi
specifickou, náročnou a zodpovědnou. Očekává se od něho, že bude
plnit náročné a stresující úkoly v zájmu celé společnosti. Také se od
něho žádá, že bude s vězni jednat slušně a lidsky. Zaměstnanec musí
vyžadovat splnění účelu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a při
provádění těchto činností bude jednat profesionálně, morálně a přitom
nedojde k lidskému selhání.
Z tohoto důvodu je nezbytné věnovat otázce přijímání a následnému
vzdělávání příslušníků VS ČR velkou pozornost.
V každém profesionálním zaměstnání existuje trvalá potřeba inovo-
vat výcvik a nebát se rozvíjet základní principy a zkušenosti. To platí
rovněž pro práci ve věznicích. Aby tato práce byla víc, než jen auto-
matickou reakcí na zadaný úkol, s vynuceným zajištěním bezpečnosti
a s očekáváním, že se každou chvíli může něco zvrtnout, pak musí
být vězeňskému personálu dána řádná možnost rozšířit si své znalosti
a dovednosti. Tohle všechno předpokládá, že zaměstnanci věznic i oso-
by odpovědné za vězeňský systém budou vykonávat svou práci profe-
sionálně. Aby to bylo více, než jen neupřímný slib, pak to znamená,
že nový personál musí být správně vybrán, ohodnocen a vycvičen,
a že v průběhu jejich pracovní kariéry mu musí být dána možnost
dosavadní dovednosti dále rozšiřovat a rozvíjet.
V souhrnu lze konstatovat, že v rámci teoretické přípravy posluchačů
nástupních kurzů došlo ke zřetelnému posunu od výuky čistě teore-
tické do realizace prožitkových aktivit a řízených analýz případových
studií zachycujících problémové situace ve vězeňském prostředí.
Osobní prožitek, analýza problémové situace vedou účinněji k for-
mování osobnosti budoucího profesionála pracujícího v tak obtížném
pracovním prostředí, jakým bezesporu věznice je.
Stále více je cílem vzdělávání i personální rozvoj pracovníků, zvyšová-
ní jejich spokojenosti a jejich konkurenceschopnosti uvnitř organizace
i na vnějším trhu práce. Vzdělávání v organizaci se tak vědomě zařazuje
mezi zaměstnanecké výhody sloužící nejen k uspokojování potřeb
organizace, ale i k uspokojování potřeb zaměstnanců samotných.
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Pro výkon služby v celé vězeňské službě musí být cílem personální
činnosti vytvořit takovou zaměstnaneckou strukturu, která bude vy-
hovovat zvyšujícím se nárokům na odbornost, profesionalitu a vzdě-
lanost.  
Ve své seminární práci jsem popsala personální činnosti a její úlohu
v organizaci a provedla  jsem seznámení s organizací a úkoly Vězeňské
služby České republiky a Věznicí Příbram. Dále jsem popsala průběh
přijímacího řízení do služebního poměru příslušníka Vězeňské služby

České republiky, včetně právních, psychologických a pedagogických
aspektů při přijímání příslušníků a základní odbornou přípravu, kterou
musí každý příslušník úspěšně projít, aby mohl vykonávat službu.
V závěru jsou popsány personální a psychologické aspekty přijímacího
řízení v praxi.

Magdaléna Jankovská, 
studentka 1. ročníku BPČ v Příbrami

Akademický střelecký klub 
při VŠERS

Aktuální zpráva o činnosti 
V souvislosti s  realizací jednotlivě prove-
dených přípravných úkonů, sledujících zájem
na revitalizaci a faktickém znovuobnovení
chodu činnosti dobrovolné společensko spor-
tovní organizace, tj. Akademického střelec-
kého klubu při Vysoké škole evropských
a regionálních studií, o.p.s. /dále jen ASK/
došlo na základě jednomyslného zvolení
v rámci realizované členské schůze ze strany
přítomných členů ASK k finálnímu usta-
novení nového složení výboru, včetně úspěšné
kooptace jeho dalšího člena z řad stávajících
posluchačů bakalářského studijního programu
bezpečnostně právní činnost, oboru bezpeč-
nostně právní činnost ve veřejné správě, který
je zabezpečován Vysokou školou evropských
a regionálních studií, o.p.s.
Na základě vysloveného návrhu nově usta-
noveného Předsedy Akademického střelec-
kého klubu při Vysoké škole evropských
a regionálních studií, o.p.s., Mgr. Milana
Veselého následně došlo v určujícím termínu,
tj. dne 16. 4. 2009, v prostoru střelnice Borek
k realizaci úspěšné „zahajovací“ sportovně
společenské akce, určené pro členy klubu,
nazvané střeleckým dnem. Fyzická účast,
osobní zainteresovanost a projevený zájem
jednotlivých členů klubu na předmětné akci
samozřejmě dílem plně podpořil předpoklá-
danou opodstatněnost a budoucí zájem o pří-
padnou realizaci zájmových aktivit obdobného
zaměření. Vzhledem k výše uvedeným sku-
tečnostem si jako člen výboru ASK rovněž
dovoluji touto cestou vyjádřit veliké poděko-
vání správci a odpovědným zaměstnancům
střelnice Borek, předsedovi ASK Mgr. Mila-
nu Veselému, hospodářce ASK a zaměst-
nankyni Vysoké školy evropských a regio-
nálních studií, o.p.s., p. Janě Píchové i všem
zúčastněným členům ASK za bezvadnou or-

ganizaci a zcela hladký a ničím nerušený
průběh celé akce.
Vzhledem k tematickému zaměření příspěvku
nelze nepřipomenout i existenci dalších okol-
ností, tj. kdy již zahájené a další uvažované
aktivity ASK mají zcela jistě předpoklad
vytvářet a rozvíjet obohacující a souběžné
„multiplicitní efekty“,  zejména ve spojitosti
s již probíhajícími a připravovanými dalšími
edukačními aktivitami, realizovanými zejmé-
na Katedrou právních oborů a bezpečnost-
ních studií Vysoké školy evropských a regio-
nálních studií, o.p.s., tj. podpory naplnění
jednotlivých dílčích edukačních cílů, vyplý-
vajících např. ze schváleného dlouhodobého
záměru  Vysoké škole evropských a regionál-
ních studií, o.p.s. 
S poukazem k stávajícímu a očekávanému
dynamickému rozvoji bakalářského studijní-
ho programu bezpečnostně právní činnost,
oboru „bezpečnostně právní činnost ve ve-
řejné správě“, respektování jeho stávající
a  předpokládané cílové skupiny posluchačů
mohou další možné aktivity klubu případně
odůvodněně reflektovat na jeho jedinečnost
a atraktivnost.
Je neoddiskutovatelným faktem, že již v době
příprav k úspěšně realizovanému a schvále-
nému reakreditačnímu řízení výše uvedeného
bakalářského studijního programu došlo mimo
jiné k  jednotlivě provedeným koncepčním
a inovativním úkonům, vyúsťujícím např.
v potřebné precizování a implementaci nově
navržených odborných předmětů v rámci
struktury vypracovaného studijního plánu. Tato
snaha měla a má za cíl zejména působit
k dotváření a tzv. precizování odborných
kompetencí daného profilu  absolventa.  
Pro další činnost klubu je možné taktéž shle-
dat jako velmi zajímavou a inspirující sku-
tečnost realizované aktuální implementace
povinně volitelného předmětu „Nauka o střel-

ných zbraních a střelivu“ do struktury součas-
ného studijního plánu oboru. Tento předmět
bude Katedrou právních oborů a bezpeč-
nostních studií Vysoké školy evropských
a regionálních studií, o.p.s. taktéž nově za-
jišťován a to již od zimního semestru aka-
demického roku 2009/2010. 
Pevně věřím, že vyhraněný rozsah stávajících
a předpokládaných aktivit ASK bude mít
plné předpoklady zaujmout nejen stávající
posluchače Vysoké školy evropských a re-
gionálních studií, o.p.s., kteří uvažují o dalším
profesním uplatnění v rámci vybraných profesí
např. pracovníků soukromých bezpečnostních
služeb, strážníků obecní /městské/ policie atd.,
kde získání zbrojního průkazu příslušné
skupiny je zcela nesporně tzv. kvalifikačním
předpokladem, ale může oslovit i další po-
tencionální zájemce o členství v ASK z řad
odborné i laické veřejnosti, kteří jsou držitelé
zbrojního průkazu, či mají zájem o jeho získání
či mají případně zájem o vyvíjení  dalších
aktivit, včetně organizování společenského,
tělovýchovného a sportovní procesu, který je
určen nejen členům ASK v souladu s jeho
potřebami.

Mgr. et  Bc. Kříha J., 
tajemník Katedry právních oborů 

a bezpečnostních studií, 
člen výboru Akademického střeleckého klubu 

při Vysoké škole evropských 
a regionálních studií, o.p.s.


