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Vydařená výroční konference VŠERS
VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích, největší soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji, uspořádala 29.-30. března
2011 pod záštitou radního Jihočeského kraje
Ing. Jaromíra Slívy a primátora statutárního
města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy
dvoudenní mezinárodní vědeckou konferenci
„Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize“.
Výroční konference se konala v sále zastupitelstva na Krajském úřadu Jihočeského kraje
za podpory nadace Konrad-Adenauer-Stiftung
Prag. Tematicky konference volně navázala
na úspěšnou loňskou konferenci „Udržitelný
rozvoj v evropských regionech“, která se
setkala s velkým zájmem a pozitivními ohlasy
od svých účastníků.
Významný pro jednání letošní naší konference byl prvek dlouhodobé ekonomické nestability, od čehož se odvíjí prosperita všech
dalších společenských sfér, jejichž harmonický rozvoj je v současné nelehké době Pracovní předsednictvo konference při vystoupení plk. Ing. Lubomíra Bureše, ředitele HZS JčK.
stále častěji a stále více ohrožován ne- V první řadě zleva: doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ing. Jaromír Slíva, radní KÚ, PhDr. Jan Gregor, Ph.D., prof.
dostatkem financí a snad i zájmu. Souhrnně PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., rektor VŠERS, Mgr. Juraj Thoma, primátor Statutárního města Č. Budějovice,
vzato se řada příspěvků týkala udržitelného PhDr. Jiří Stráský, ředitel NP Šumava.
V druhé řadě zleva: prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., prof. Andrij Borisovič
rozvoje společnosti a životního prostředí Počtovjuk, CSc., prof. Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D., Ing. Heidy Schwarczová, Ph.D., Ing. Marek Vochozka, Ph.D.,
v době ekonomické nestability.
MBA, rektor VŠTE CB
Třebaže je ekonomická oblast do jisté míry
nepochybně dominantní, je třeba si uvědomit,
že všechny problémové oblasti jsou navzájem úzce provázány. Orga- států a z Akademie věd ČR, kteří po plenárním zasedání jednali ve
nizátoři konference došli k přesvědčení, že si daná problematika výše zmíněných sekcích. Zaznělo několik desítek odborných příspěvků
vyžaduje komplexní a nanejvýš sofistikovaný přístup ke všem jejím (14 z nich v plenárním zasedání již první konferenční den).
segmentům s důrazem na jejich interakci a na stále hlubší vzájemné Z Ukrajiny naše pozvání přijali pan prof. Andrij Borisovič Počtovjuk,
CSc., děkan Fakulty řízení Kremenčugské státní univerzity Michaila
ovlivňování.
Konference byla tedy kromě socioekonomických, politologicko-bez- Ostrohradského v Kremenčugu, a jeho další čtyři kolegové: paní doc.
pečnostních a environmentálních aspektů udržitelného rozvoje evrop- Viktorija Valerijevna Družinina, CSc., paní doc. Jelena Leonidovna
ských regionů letos rozšířena a obohacena o hlediska kulturologická Zagorjanskaja, CSc., pan doc. Jevgenij Viktorovič Burjak, CSc. a pan
doc. Kostjantin Alexandrovič Latyšev, CSc.
a edukační.
Na letošní konferenci proto přibylo tematických sekcí i účastníků. Jed- Srdečně jsme na naší konferenci přivítali též všechny ostatní kolegy
nalo se v těchto sekcích: a) socioekonomické aspekty udržitelného ze Slovenské a České republiky z takových významných partnerských
rozvoje (UR); b) politologické aspekty UR; c) bezpečnostní aspekty UR; institucí, jako jsou Vysoká škola v Sládkovičove (Vysoká škola Vised) environmentální aspekty UR; e) edukační aspekty UR; f) kulturo- grádu) v čele s rektorem panem Dr.h.c. prof. Ing. Karolem Polákem,
DrSc.; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
logické aspekty UR.
Cílem konference bylo zhodnotit současné přístupy k problematice v čele s rektorem panem Ing. Markem Vochozkou, MBA, Ph.D.;
udržitelného rozvoje, které jsou založeny na integraci a rovnováze cílů Stredoeurópska vysoká škola v Skalici v čele s ředitelkou paní Ing.
ekonomických, sociálních a ekologických, jakož i identifikovat a ana- Heidy Schwarczovou, PhD.; Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
lyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje ži- v Košiciach v čele s prorektorem panem prof. Ing. Vladimírem
votní úrovně z hlediska současného ekonomicky nestabilního období. Sedlákem, PhD.; Bankovní institut vysoká škola v Praze v čele s prorekV neposlední řadě se konference pokusila postihnout základní trendy torkou paní PhDr. Ingrid Matouškovou, Ph.D.; Vyšší policejní a Střední
policejní škola Ministerstva vnitra v Praze v čele s ředitelem panem
a prognózovat scénáře budoucího vývoje, příležitosti a hrozby.
Akce byla určena odborné i laické veřejnosti, studentům, pracovníkům plk. PhDr. Ing. Jiřím Zlámalem, Ph.D., MBA v zastoupení pana Mgr. et
veřejných institucí, neziskových organizací i představitelům ziskového Bc. Jiřího Sůvy; dále Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, Jihočeské
sektoru.
Konference se tradičně setkala s velkým zájmem účastníků, když se jí muzeum v Českých Budějovicích; Krajské ředitelství policie Jizúčastnilo více než 70 předních odborníků z 28 domácích i zahranič- hočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v čele
ních (slovenských, ukrajinských) institucí, zejména univerzit ze tří se svým ředitelem panem plk. Ing. Lubomírem Burešem, a dále
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z: Akademie věd České republiky, Karlovy univerzity v Praze, České
zemědělské univerzity v Praze, Policejní akademie ČR v Praze, Vysoké
školy finanční a správní v Praze, Českého vysokého učení technického
v Praze, Univerzity Pardubice, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Opavě, Masarykovy univerzity
v Brně, Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, Ekonomické univerzity v Bratislave, Vysoké školy
ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a z dalších pracovišť.
V úvodu konference předal plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JčK), medaili HZS JčK
doc. Dr. Lubomíru Pánovi, kvestorovi VŠERS. Hlavním řečníkem
konference byl PhDr. Jan Stráský, ředitel Správy Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
Rektor VŠERS všem účastníkům a partnerům konference v úvodu
konference poděkoval za stálou přízeň a výbornou spolupráci, jakož
i za to, že vážili leckdy velmi dlouhou cestu, aby se na naši konferenci
osobně dostavili, a za to, že se rozhodli vstoupit do konferenčních
jednání se svým příspěvkem k dané problematice.
Celkově na vpravdě mezinárodní konferenci zazněly příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině a ruštině.
Příspěvky účastníků (více než 50, z toho např. 8 příspěvků jen v ruštině)
budou otištěny v recenzované kolektivní monografii jako souhrnném
a kvalitním publikačním výstupu z celé akce o 5 sekcích (vyjde nejpozději koncem léta 2011). Recenzovaná kolektivní monografie z loňské mezinárodní vědecké konference (2010) obsahuje tyto součásti:
všeobecná východiska; socioekonomické aspekty udržitelného rozvoje
regionů; politologické a bezpečnostní aspekty udržitelného rozvoje
regionů a environmentální aspekty udržitelného rozvoje regionů. Za
účelem dosažení co nejvyšší kvality bylo provedeno přísné nezávislé
recenzní řízení 4 renomovanými odborníky, v němž bylo 11 příspěvků
vyřazeno. Část z těchto vyřazených příspěvků byla po nemalých
úpravách otištěna v recenzovaném časopise Auspicia 1/2011, který vyjde
v červnu 2011. V této recenzované kolektivní monografii bylo tedy
následně otištěno 48 příspěvků od 71 (spolu)autorů z ČR a dalších
evropských zemí. K dispozici je v knihovně VŠERS.
Konferenci po prvním jednacím dnu doplnil následně rovněž vysoce
ceněný večerní společensko-kulturní program pro tuzemské i zahraniční
účastníky konference s živou hudbou a bohatým pohoštěním v DK
Slavia, po němž každá z jednotlivých skupin měla ještě vlastní neformální program v centru Českých Budějovic. Do komplexního doprovodného programu hostů konference především ze zahraničních
delegací ze zajištěným ubytováním, stravováním i dopravou (pro hosty
z ukrajinského Kremenčugu), kteří přiletěli z Kyjeva (navíc byla zajišťována pozvání nutná pro udělení víz), patřilo mimo jiné jednání
o spolupráci s představiteli VŠERS, slavnostní zasedání Akademické
rady VŠERS v budově společnosti E.ON, prohlídka centra Č. Budějovic
s průvodcem, návštěva Českého Krumlova, zámku v Hluboké nad
Vltavou, ZOO Ohrada a Prahy nebo stravování v tradičních jihočeských restauracích. VŠERS tak opět přispěla i k propagaci Českých
Budějovic a vůbec Jihočeského kraje, s nimiž je její působení úzce
spjato, v tuzemsku i v zahraničí.
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Na konferenci zazněla řada velmi hodnotných příspěvků
(charakteristice některých příspěvků z plenárního zasedání se podrobněji věnujeme ve zprávě o konferenci
v časopisu Auspicia 2/2011). Se zajímavými příspěvky
vystoupili i hosté z řad politické reprezentace - pan radní
Slíva i pan primátor Thoma. Pozitivem byla i hojná
účast mladých vědeckých pracovníků z ČR a zejména SR
se zajímavými odbornými tématy. V závěru konference
byl shrnut její průběh a výsledky předsedy a garanty jednotlivých odborných sekcí.
Všichni jsme si od počátku dobře uvědomovali, že podle
toho, jak budou účastníci konference spokojeni s jejím
průběhem (odborná obsahová a organizační 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 posluchači
hodnocena opět velmi kladně a řada z nich počítá s účastí
v příštím ročníku. Svým účastníkům umožnila představit sebe a své vědecké téma široké odborné komunitě, jakož i zdůraznila nezastupitelnost mezilidské komunikace při
hodnotných formálních odborných diskusích na samotné konferenci
i neformálních besedách během a po ní.
V neposlední řadě potvrdila konference dlouhodobé strategické zakotvení VŠERS v regionu a přispěla k prohloubení i rozšíření dosavadních vztahů se svými partnery na všech úrovních. Zde se osvědčilo
i efektivní časové a personální propojení konference se slavnostním
zasedáním Akademické rady VŠERS (před konferencí) a společným
zasedáním Mezinárodní redakční rady časopisu Auspicia a Ediční rady
VŠERS (po konferenci).
Konference stále stojí na již dříve deklarovaných principech, jimiž jsou
otevřenost, mezinárodnost, výběrovost a kontinuální zvyšování kvality.
Mezinárodní vědecká konference (ústní část) s recenzovanou kolektivní
monografií (písemná část) a mezinárodní recenzovaný vědecký časopis
jsou a do budoucna by i měly být prvky excelence, pilíři vědeckého
zázemí přinejmenším pro VŠERS a celý jihočeský region.
Za úspěchem Výroční konference a trvalým zvyšováním její úrovně stojí
nejen její téma, jeho aktuálnost, jedinečnost, nosnost, struktura 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 ve sdělovacích prostředcích, nýbrž i její důkladná
příprava (organizační výbor se sešel celkem pětkrát), zahrnující
množství úkolů, a dobře zvládnutá realizace celým širokým organizačním týmem pod vedením předsedy Organizačního výboru konference,
kde byla rozhodující odpovědnost a pracovní nasazení jeho členů.
Jim všem patří upřímné poděkování.
V příštím roce se konference bude konat ve dnech 12.-13. 4. 2012
(čtvrtek - pátek) pod názvem Udržitelný rozvoj v evropských regionech
III. a s podtitulkem Funkce moderního evropského státu: rozkvět,
stagnace, či úpadek ve prospěch soukromého sektoru?
PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
předseda Organizačního výboru konference

Po jednání konference na společenském večeru proběhla neformální beseda.
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29. března - před jednáním konference zasedala také Akademická rada VŠERS

Nové priority časopisu Auspicia

Společné výroční zasedání Mezinárodní redakční rady (MRR) recenzovaného časopisu
Auspicia a Ediční rady (ER) VŠERS, konané
30. 3. 2011 na Krajském úřadu Jihočeského
kraje, komplexně zbilancovalo a zhodnotilo
dosavadní vývoj časopisu (obsah, forma, struktura, otázky redakčně-vydavatelsko-distribučního procesu apod.) a určilo jeho nové směry
a priority. Zasedání se zúčastnilo 14 členů
MRR a ER a hosté.
Ve zprávě o č. 1/2011 dr. Gregor sdělil, že
bude mít po všech stránkách rekordní parametry: 48 příspěvků, cca 280 stran (ve stadiu
korektur 464 stran), 148 poznámek pod čarou,
118 tabulek, grafů, obrázků a schémat, 71 recenzentů, 108 recenzních posudků, do sazby
dáno 20. 4., vyjde v červnu 2011. Nechal kolovat k nahlédnutí jak celé číslo ve stadiu
korektur, tak i soubor recenzních posudků na
jednotlivé vědecké články a dosavadní čísla
časopisu na ukázku.
Ve zprávě o č. 2/2011 (uzávěrka 31. 3. 2011)
dr. Gregor sdělil, že redakce obdržela téměř
40 článků, které budou v dubnu - květnu podrobeny recenznímu řízení.
Dr. Gregor představil analytický materiál
„Kvantitativní a kvalitativní srovnání časopisu
Auspicia v čase“. Jedná se o obsažnou analýzu (pětistránková tabulka dle 80 kritérií)
kvantitativního a kvalitativního srovnání časopisu Auspicia v čase (kontinuální změny od
č. 1/2006 dodnes), kterou před tím rozdal přítomným k nahlédnutí a prostudování, a stručně
daný materiál okomentoval s tím, že došlo
k výraznému kvantitativnímu a kvalitativnímu
růstu časopisu ve všech sledovaných kritériích.
Dr. Gregor dále prezentoval stručný materiál
„Principy budování mezinárodního charakteru
časopisu Auspicia“, z něhož plyne, že časopis
dlouhodobě a kontinuálně prohlubuje svůj
mezinárodní charakter: v MRR působí 30 předních odborníků z řad profesorů, docentů a doktorů ze 6 evropských zemí (ČR, SR, Polsko,
Rusko, Ukrajina, Německo), mezi desítkami
recenzentů jsou pravidelně i odborníci ze zahraničí (SR, Rusko, Ukrajina aj.); čeští odborníci pro časopis pravidelně recenzují cizojazyčné články; každé číslo časopisu zahrnuje
obsah, charakteristiku časopisu a podrobné

pokyny autorům nejen v češtině, ale i v angličnezájem stávajících členů být v ní a aktivně
tině a ruštině; všechny publikované vědecké
spolupracovat;
příspěvky musí zahrnovat nadpis, abstrakt • poskytnout Filosofickému ústavu Akademie
a klíčová slova v angličtině (či jiném světovém
věd ČR jako spoluvydavateli časopisu možjazyce); časopis pravidelně uveřejňuje řadu
nost nominovat až 2 své pracovníky do
vědeckých příspěvků v angličtině, ruštině
MRR.
a slovenštině od domácích a zejména zahra- FÚ AV ČR do MRR časopisu Auspicia náničních autorů; v redakci časopisu pracují sledně nominoval Ing. Mgr. Martina Brabce,
zkušení jazykovědní odborníci (J. Gregor - Ph.D. a Ing. Mgr. Jana Svobodu, M. A.
čeština, slovenština, němčina, ruština, R. Říha Zároveň bylo rozhodnuto o stanovení nové
- angličtina, J. Anisimkova - ruština, M. Male- výše poplatku za přijetí vědeckého článku do
chová - němčina, angličtina, D. Cuce - něm- recenzního řízení. Nová výše poplatku činí
čina), pečující o kvalitu uveřejňovaných pří- nyní 1 200,- Kč. Tato změna platí pro nejspěvků; veškerá písemná a ústní komunikace bližší připravované číslo (1/2012) s uzávěrkou
se zahraničními odborníky (autory, recenzenty, 30. 9. 2011 (podrobně je způsob úhrady počleny Mezinárodní redakční rady apod.) je psán v pokynech pro autory). Na adresu
vedena v jejich mateřském či v jednom ze svě- auspicia@vsers.eu lze zasílat vědecké přítových jazyků (angličtina, ruština, němčina); spěvky, recenze a další zprávy o konferencích,
všechny informace o časopisu a související jubileích apod.
dokumenty jsou v přehledné formě také v ci- Zájemci o získání předplatného časopisu se
zích jazycích kdykoli a odkudkoli k dispozici mohou obracet na pana knihovníka R. Janečka
rovněž zahraničním zájemcům o publikování (janecek@vsers.cz).
v časopise na www.vsers.cz/manazereo.php.
Auspicia (z lat. auspicium = věštba) by měla
Z diskuse k předkládaným materiálům a pro- přispívat k poodkrývání budoucích jevů, dějů,
blémovým otázkám, jíž se zúčastnila většina procesů v naší společnosti. Zda se jí to
přítomných, byly učiněny závěry, že je třeba:
dlouhodobě daří, může prozradit pouze zájem
• zvýšit poplatek za uveřejnění článku s ohle- a zpětná vazba od čtenářů a autorů.
dem na výdaje spojené s vydáváním časopisu
PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
při stále se zvyšujícím počtu článků;
šéfredaktor
• pokusit se zařadit časopis do
mezinárodních indexů;
• vyplatit odměny slovenským
recenzentům za uplynulé období a vzhledem k vysokým
nákladům na převod při mezibankovním platebním styku
vyzkoušet novou levnou službu
České pošty;
• konat zasedání Mezinárodní
redakční rady dvakrát ročně na jaře ve spojení s konferencí
a na podzim;
• získat sponzory ke krytí výdajů
časopisu;
Zasedání ediční rady k časopisu VŠERS Auspicia. Zleva: PhDr. Jan
• pokusit se zvýšit počet příspěv- Gregor, Ph.D., doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., Ing. Jan Svoboků od autorů z Německa a Ra- da, M. A. - Filosofický ústav Akademie věd ČR, mjr. Mgr. Štěpán
kouska;
Kavan, Ph.D., doc. Ing. Štepán Danics, CSc., doc. Ing. Ladislav
• přezkoumat složení MRR ča- Skořepa, Ph.D., Ing. Jiří Dušek, Ph.D., Mgr. Bc. Josef Kříha, doc.
sopisu s ohledem na zájem či Ing. Darja Holátová, Ph.D.
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Rozvoj vysoké školy

Současný i budoucí rozvoj školy vychází z globálního cíle koncentrovaného na rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního
učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Pedagogická i vědeckovýzkumná činnost vychází z potřeby zlepšovat klíčové kompetence absolventů se zaměřením na jejich uplatnitelnost na trhu práce
a zvyšování motivace k dalšímu vzdělávání.
Rozvoj školy probíhal dle Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné činnosti pro na období 2006-2010, který se podařilo, s výjimkou
akreditace navazujícího magisterského studijního programu, naplnit.
VŠERS dosáhla plánovaných počtů svých studentů jak v Českých
Budějovicích, tak i v Příbrami. Kromě dvou akreditovaných studijních
programů „Mezinárodní teritoriální studia“ (B6702) s oborem „Regionální studia“ a „Bezpečnostně právní činnost“ (B6809) s oborem
„Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě“, které jsou jak v prezenční tak i kombinované formě studia, se škole podařilo v roce 2009
akreditovat nový bakalářský studijní program „Ekonomika a management“ (B6208) s oborem „Management a marketing služeb“ v prezenční
formě studia. V roce 2010 zažádala VŠERS také o kombinovanou formu
studia tohoto oboru, ta byla schválena na počátku roku 2011. Dále se na
vysoké škole úspěšně realizují kurzy celoživotního vzdělávání a odborné
semináře a vzdělávací aktivity na podporu regionu. Výuka byla zajišťována nejen stálými akademickými pracovníky (80 % výuky), ale
také externími odborníky tak, aby VŠERS zabezpečila propojení s praxí
a zvýšila atraktivnost absolventů pro zaměstnavatele.
V rámci vlastní ediční a vydavatelské činnosti vydávala VŠERS
každoročně průměrně 20 monografií a studijních opor ke studiu.
VŠERS již osmým rokem vydává informační bulletin Věc veřejná a recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských
a humanitních věd Auspicia, který je součástí Seznamu Rady pro
výzkum, vývoj a inovace vlády ČR a v posledních letech se zařadil mezi
přední, kvalitně vedené a stále více vyhledávané odborné časopisy. Jednou ze dvou hlavních sekcí je sekce politologická, kde své příspěvky
- projdou-li recenzním řízením - publikují naši i zahraniční odborníci
v češtině a stále častěji i ve světových jazycích (především angličtině
a ruštině).
VŠERS každoročně pořádá mezinárodní vědeckou konferenci, které
se pravidelně účastní zástupci z pěti států, probíhá pod záštitou hejtmana
Jihočeského kraje a primátora města České Budějovice a účastnilo se
jí každoročně kolem 120 účastníků. Konference probíhají buď ve
spolupráci Konrad-Adenauer-Stiftung Prag nebo Fridrich Ebert Stiftung
Prag. Mezinárodní konference začala VŠERS pořádat v roce 2005, téma
konference bylo „Proměny politické kultury v zemích EU“, v roce 2006
bylo zvoleno téma „Tomáš G. Masaryk a jeho význam pro současnost,
v roce 2007 „Člověk ve stínu svého konce“, v roce 2008 „Odkaz
Pražského jara 1968 pro současnost a budoucnost“, v roce 2009 „Pět let
členství ČR v EU“ a v roce 2010 bylo zvoleno téma „Udržitelný rozvoj
v evropských regionech“. V těchto konferencích bude VŠERS pokračovat i v dalších letech, v roce 2011 byla například realizována konference s názvem „Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické
krize“, která tematicky navázala na rok 2010.
Rozvoj vědecké a vědeckovýzkumné činnosti byl v letech 2006-2010
koncentrovaný na její efektivní spojení s obsahem studijních programů. Strategicky důležitým úkolem bude i do budoucna dosáhnout
kvalitativního růstu vědeckovýzkumné činnosti tak, aby odpovídala
požadavkům vyplývajícím z předpokládané realizace magisterského
studijního programu, což je vytýkáno akreditační komisí. Dalším významným problémem je, že se škole nepodařilo v dostatečné míře zapojit do externích výzkumných projektů, ačkoliv několik takových
projektů bylo v uplynulých letech podáno.
Neúspěšně bylo v uplynulých letech podáno několik žádostí do Grantové
agentury České republiky (např. Demobilizace a reintegrace dětských
vojáků v procesu postkonfliktní rekonstrukce v Západní Africe, Komparace značek jakosti potravin ve vazbě na regionální podporu původu
výroby, Manažerská komunikace a systém komunikačních nástrojů
v procesu modernizace veřejné správy, Rok 1989 v Jihočeském kraji
v komparativní perspektivě). Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou

- technickou univerzitou Ostrava, Mendelovou univerzitou v Brně,
Univerzitou Pardubice a Západočeskou univerzitou v Plzni připravovala
VŠERS v roce 2009 projekt „Projektový a grantový servis - vzdělávací,
informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí“,
který posléze též nebyl schválen. V rámci mezinárodní spolupráce se
podílel VŠERS v roce 2008 ve spolupráci s univerzitou v Székesfehérváru v Maďarsku na podání žádosti o projekt „The Connections of
Visegrad Countries before the Political Transformation, and after it,
before and after the Association with the European Union“, který by
byl financován z Mezinárodního visegrádského fondu. V roce 2010
spolupracovala VŠERS na projektu „Droga a já“ společně s Akadémií
Policajného zboru v Bratislavě, projekt ale neprošel úspěšně schvalovacím procesem.
Významným měřítkem rozsahu a kvality činnosti VŠERS je však objem
ostatních získaných grantových finančních prostředků. V roce 2009
a 2010 byla zahájena řada výzkumných záměrů a projektů z evropských
fondů, které budou pokračovat i v období 2011-2015. Např.:
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Nové
výukové metody a využití informačních technologií při realizaci
školního vzdělávacího programu na základních a středních školách
Jihočeského kraje - Krajský úřad Jihočeského kraje - 2009-2012
- CZ.1.07/1.3.06/01.0026,
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Nové
výukové metody a využití informačních technologií při realizaci
školního vzdělávacího programu na základních a středních školách
Středočeského kraje - Krajský úřad Středočeského kraje - 2009-2012
- CZ.1.07/1.3.04/01.0027,
• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách - 2009-2012
- CZ.1.04/3.1.03/22.00.00130,
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Projektový
management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol,
2009-2012. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0237,
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, 2010-2012, registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.3.00/14.0075.

I v oblasti rozvojových projektů však vysoká škola zaznamenala
neúspěchy, v roce 2009 škola podala 4 projekty, které v roce 2010
buď nezískaly finanční podporu, nebo byly zařazeny pouze do zásobníku projektů, např.:
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Usnadnění
přístupu budoucích absolventů VŠERS na trh práce, OP VK-IP-oblast
podpory 2.2, MŠMT ČR;
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Mediální IT
ve výuce na VŠERS, 2010-2013, OP VK-IP-oblast podpory 2.2,
MŠMT ČR;
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Škola hrou,
2010-2013, Jihočeský kraj - výzva č. 2 pro GP-oblast podpory 1.1;
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Modernizace a zvýšení efektivity využívání technických prostředků
k výuce na VŠERS, 2010-2012, OP VK-IP-oblast podpory 2.2,
MŠMT ČR;
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Inovace
studijních programů VŠERS, 2010-2012, OP VK-IP-oblast podpory
2.2, MŠMT ČR.
V návaznosti na Dlouhodobý záměr 2006-2010 byl v létě roku 2010
zpracován Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na období let 2011-2015.
Dlouhodobý záměr sleduje rozvoj vysoké školy po stránce personální,
znalostní, materiální a etické. Záměr také sleduje internacionalizaci
studia, prohloubení stávajících smluv spolupráce s partnerskými institucemi a další rozvoj akademických pracovníků.
redakce
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Vysoká škola evropských
a regionálních studií, o.p.s.
si Vás dovoluje pozvat na

SLAVNOSTNÍ
PROMOCE ABSOLVENTŮ
České Budějovice 17. 6. 2011

V květnu zasedalo kolegium rektora VŠERS. Hostitelem bylo krajské ředitelství Policie ČR.

Kulturní dům Metropol
9.00 Bezpečnostně právní činnost
ve veřejné správě
11.00 Regionální studia

Příbram 18. 6. 2011
Kulturní dům v Příbrami
10.00 Bezpečnostně právní činnost
ve veřejné správě
12.30 Regionální studia
V prostorách nové budovy VŠERS probíhá magisterské studium Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů. Studenti při přednášce JUDr. Pavla Zářeckého, CSc.

Z akademické činnosti

Zájem o studium na vysoké škole
Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011
proběhlo v několika termínech podle podmínek přijetí ke studiu daných opatřením rektora.
Do termínů podání přihlášky ke studiu přišlo
na vysokou školu 255 přihlášek. Přijímacího
řízení se zúčastnilo 250 uchazečů. Po vyhodnocení přijímacího řízení splnilo podmínky přijetí 208 uchazečů, do akademického roku 2010
až 2011 se zapsalo a nastoupilo 192 studentů.

Uplatnění absolventů
V roce 2009 ukončilo studium na VŠERS
celkem 194 absolventů, z toho 65 v prezenční
a 129 v kombinované formě studia. Většina
studentů v kombinované formě studia absolvovala studijní program z důvodu bezprostředního uplatnění u stávajícího zaměstnavatele
buď na současném místě, nebo na pracovním
místě, pro které byl připravován. Středisko
vzdělávací politiky Univerzity Karlovy zveřejnilo zprávu o Postavení vysokoškoláků
a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2009. VŠERS se umístila velmi
dobře, v roce 2009 měla pouze 5 krátkodobě
nezaměstnaných absolventů.
Absolventi VŠERS
Při škole pracuje Klub absolventů, do kterého
jsou absolventi zapsáni. Absolventům jsou
zasílány pozvánky na akce školy, zasílány
nové knižní přírůstky v knihovně VŠERS, ně-

kteří odebírají časopis Věc veřejná a časopis
Auspicie.

Studijní neúspěšnost
Kontrola studia je provedena kontrolou zápisů v indexech, v zápisových listech a v počítačovém programu Moggis. Provádí se
vzhledem ke kreditnímu systému po mezním
ročníkovém termínu, kterým je konec zkouškového období v polovině září. V průběhu
studia jsou studenti upozorňováni na neplnění studijních povinností.
V roce 2010 studia přerušilo 9 studentů, 10 studentů opakovalo ročník, 35 studentů studium
ukončilo (27 studentů bylo vyloučeno, 8 studium ukončilo z vlastního rozhodnutí).

Kreditní systém
V rámci internacionalizace studia na VŠERS
je zavedeno užívání evropského systému
transferu kreditů (ECTS - European Credit
Transfer and Accumulation System).
Je zavedeno vydávání vícejazyčného Dodatku
k diplomu všem absolventům.
Cílem zavedení a využívání evropského systému transferu kreditů (ECTS) na VŠERS
a vydávání Dodatku k diplomu (The Diploma
Supplement) je zapojení se do Evropského
prostoru. Používání ECTS má vliv na větší
zprůhlednění systému studia, umožní studentům větší volnost volby studijních předmětů
v rámci studijních programů dle jejich zamě-

ření a umožní dosažení možnosti větší mobility
studentů v rámci škol i v mezinárodním měřítku.
Uznávání dosažených studijních výsledků
a profesní připravenosti pod ECTS a uznávání
Dodatku k diplomu, přispívá k zvýšení konkurenční schopnosti VŠERS jako instituce,
vytvoření prostoru pro mobilitu studentů i vyučujících internacionalizací studia a uplatnění
absolventů VŠERS na trhu práce, v podnicích
a institucích Evropského prostoru.
Studium na VŠERS se řídí ECTS kreditním
systémem, který je založen na celkovém pracovním výkonu studenta.
V každém akademickém roce je prováděna ve
stanovených termínech kontrola, zda student
získal v uvedené části studia potřebný počet
kreditů v předepsané struktuře stanovený studijním programem.
V Dodatku k diplomu jsou uvedeny všechny
předměty, známky z absolvovaných předmětů
a jejich kredity.
VŠERS připravilo podklady a zaslalo 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.
redakce
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(propojení teorie a praxe, spolupráce s odběratelskou sférou)

Odborná spolupráce SVŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou byla v roce 2009 realizována ve čtyřech
rovinách.
1. Pořádání/spolupořádání odborných seminářů a konferencí.
2. Vědeckovýzkumná činnost.
3. Vzdělávací aktivity zaměřené na podporu rozvoje regionu.
4. Účast předních odborníků regionu při výuce.

VŠERS uspořádala 8. dubna 2010 pod záštitou hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy jednodenní mezinárodní vědeckou konferenci „Udržitelný rozvoj v evropských regionech“.
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, pracovníkům veřejných institucí, neziskových organizací i představitelům
ziskového sektoru.
Cílem konference bylo zhodnotit současné přístupy k problematice
udržitelného rozvoje v jednotlivých oblastech, identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalititavního i kvantitativního rozvoje životní
úrovně evropských regionů z různorodých hledisek a postihnout základní trendy a prognózovat scénáře budoucího vývoje, přiležitosti
a hrozby.
Konference se setkala s mimořádným zájmem účastníků, když se jí
zúčastnilo téměř 70 předních odborníků z domácích i zahraničních
(slovenských, polských, ukrajinských a ruských) univerzit ze tří států
a z Akademie věd ČR, kteří po plenárním zasedání jednali v pěti sekcích: socioekonomické (rozdělené na dvě podsekce), bezpečnostní, politologické a environmentální. Zaznělo několik desítek odborných
příspěvků. Na základě podkladů byla zpracována kolektivní recenzovaná monografie.

Akademičtí pracovníci a studenti se zúčastnili konference „Víme o sobě“, která byla pořádána Vysokou školou evropských a regionálních
studií, o.p.s., Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Jihočeským krajem.
Ve spolupráci s jihočeskou pobočkou České společnosti pro politické
vědy škola uskutečnila celou řadu besed a přednášek s předními regionálními odborníky a politiky. Například s Vojtěchem Filipem (22.
3. 2010), s Vladimírem Špidlou (3. 5. 2010), s Janem Zahradilem
(24. 5. 2010). Dne 7. 10. 2010 pořádala Studentská organizace VŠERS
v Příbrami společně s jihočeskou pobočnou České společnosti pro
politické vědy předvolební besedu před příbramskými komunálními
volbami za účasti lídrů 10 politických stran.
Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena koncepčně na poskytování
podpory při institucionálním rozhodování, a to nabídkou služeb na
podporu podnikání/rozhodování prostřednictvím sběru, analýzy a interpretace dat, marketingových studií a nabídkou služeb na přípravu projektů ze strukturálních fondů Evropské unie.
V roce 2010 byla realizována řada výzkumných záměrů a projektů
z evropských fondů.
K významnějším výzkumným aktivitám patřily tyto projekty:
• Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků
• Uplatnění absolventů VŠERS na trhu práce
• Život občanů ve městech a obcích Jihočeského kraje
• Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních
školách Jihočeského kraje
• Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních
školách Středočeského kraje
• Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, K naplnění
předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
• Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol

• Konkurenceschopnost malých měst v České republice ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj, Západočeskou a Ostravskou
univerzitou
• Generel MHD v Českých Budějovicích pro období 2010-2020 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

I v roce 2010 se přední odborníci účastnili na výuce aplikačně zaměřených předmětů. K těmto odborníkům patřili TOP manažeři
z Jihotransu a.s., EONu a.s., Jednoty S. D. České Budějovice, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Hasičského záchranného sboru, Policie, Krajského a okresního soudu atd. Mimo jiné předseda krajského
soudu JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D., náměstek Krajského ředitelství
policie JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., vedoucí odboru krajského úřadu
Ing. Jiří Fidler a Ing. Ludvík Zíma, soudkyně JUDr. Marie Krybusová
a JUDr. Zdeňka Sedláková, soudce JUDr. Miloslav Boudník, vedoucí
oddělení Krajského ředitelství policie JUDr. Zdeňka Třešňáková.
redakce

Studium pro koordinátory EVVO

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO, které realizuje
VŠERS, o.p.s. v rámci projektu „Udržitelný rozvoj a environmentální
výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“, registrační číslo
projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.007,5 navštěvuje 82 pedagogů ze základních a středních škol ve 4 krajích - Jihočeském, Středočeském,
Plzeňském a kraji Vysočina. Kurzy ve dvou krajích se už přehouply
přes polovinu a v dalších dvou jsou pedagogové na začátku svého studia. Pro setkání organizované v dubnu jsme využili nabídku partnera
projektu NP a CHKO Šumava a výuku situovali do krásného prostředí
Šumavy. Zástupci Střediska ekologické výchovy NP Šumava a SEV
Stožec pro budoucí koordinátory EVVO nachystali zajímavé výukové
programy, které si koordinátoři odzkoušeli „na vlastní kůži“. Za jejich ochotu podělit se se zkušenostmi a za nadšení, s jakým s námi
spolupracovali, jim ještě jednou děkujeme. Ve Středisku ekologické
výchovy ve Stožci pak koordinátoři získali hodně inspirací, ale také
materiálů a pomůcek k výuce. Jedno z dalších plánovaných setkání
bude v Centru ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých
Budějovicích. Doufáme, že účastníci studia si aktivní účastí ve
výukových programech lépe osvojí teoretické znalosti, které je potřeba v 250 hodinovém kurzu zvládnout.
MVDr. Monika Půbalová
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Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců.
Využívání stipendijního fondu
Sociální a ubytovací stipendium bylo v r. 2010
vypláceno v souladu se Stipendijním řádem
Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice a v souladu s § 17
odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Sociální stipendium bylo v roce 2010 vyplaceno
takto:
• za leden až červen 4 studentům 38 880,- Kč,
• za září až prosinec 2 studentům 12 960,- Kč.
Ubytovací stipendium bylo vyplaceno z důvodu změny v zákoně pouze za 2. pololetí roku
2010 a to 80 studentům.

Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů
Od akademického roku 2007/2008 studovala
na VŠERS 1 studentka kombinovaného studia se speciálními potřebami. Jednalo se o studentku s omezenou pohyblivostí. Pro tuto
studentku bylo v budově školy v Příbrami vybudováno potřebné sociální zázemí. Při návštěvě školy jí pomáhali rodiče a spolužáci.
V červu 2010 studentka úspěšně složila státní
závěrečné zkoušky. Další znevýhodnění studenti na VŠERS nenastoupili.

Mimořádně nadaní studenti
Mimořádně nadaní studenti nebo studentky
mohou využít všech možností, které jim mohou poskytnout pedagogičtí pracovníci, což
umožňuje studentům získat větší zkušenosti ve
studovaném oboru. Pedagogičtí pracovníci
školy věnují pozornost mimořádně nadaným
studentům především prostřednictvím pomocných vědeckých pracovníků na katedrách
a 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 budoucnosti se naše snaha koncentruje na
posilování schopnosti 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 možnosti konkrétní účasti
v řešení výzkumných úkolů. Pozitivní výsledky
se také projevují v situacích, kdy je studentská
práce organickou součástí připravované závěrečné bakalářské práce. Organizačně se osvědčilo, aby koordinací SVOČ byl pověřen student, který pracuje jako pomocná vědecká síla
na katedře. Pomocné vědecké síly pracovaly
celoročně na všech katedrách VŠERS v Českých Budějovicích i v Příbrami.
Mimořádně nadaným studentům je umožňo-

vána publikace v recenzovaném časopise Auspicia a v časopise Věc veřejná, kde jsou uveřejňovány nejlepší studentské odborné práce.
Všechny výše uvedené aktivity směřují k cílené podpoře mimořádně nadaných studentů
VŠERS, kteří budou chtít v budoucnu pokračovat v podobně zaměřeném magisterském
studiu na vysokých školách v České republice,
popř. v zahraničí. Vzhledem k podmínkám
přijímání absolventů VŠERS do magisterského studia je nutné průběžně vyhodnocovat
stávající studijní plány, popř. navrhovat jejich
úpravy ve vztahu k co nejlepší přípravě studentů na absolvování navazujících magisterských studijních programů.

Partnerství a spolupráce, spolupráce VŠ se
zaměstnavateli při tvorbě a uskutečňování
studijních programů
Významnou oblastí, která napomáhá odborné
spolupráci VŠERS s regionem, propojení teorie
a praxe a spolupráci s odběratelskou sférou,
je oblast vzdělávací. Výuky v prezenční i kombinované formě studia na vysoké škole se
zúčastnila řada předních odborníků - zejména
z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad a dalších partnerských institucí. Dále
se jedná například o celoživotní vzdělávání,
které je zaměřeno především na vzdělávání
pracovníků veřejné správy v regionu, městských strážníků a další vzdělávací aktivity. Od
roku 2010 VŠERS nově realizuje i Akademii
3. věku, která je jedním z programů celoživotního vzdělávání Vysoké školy evropských
a regionálních studií, který je zaměřen na neprofesní zájmové vzdělávání dospělých občanů České republiky, zejména v seniorském
věku.
Na základě realizovaného grantu Udržitelný
rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/
1.3.00/14.00.75 se VŠERS rozhodla na základě
zájmu odborné i laické veřejnosti v žádosti
o kombinované studium programu Ekonomika
a management (kód B6208), studijní obor
Management a marketing služeb zařadit další
specializaci - environmentální služby. (Pozn.
Tato akreditace byla schválena v lednu 2011.)
V rámci podpory zmíněného studijního programu začala VŠERS aktivně spolupracovat
s dalšími regionálními subjekty služeb, např.
s Dopravním podnikem města České Budějovice. Přes veškerou snahu se naopak kvůli
vnitřní reorganizaci nepodařilo navázat spolupráci s Českou poštou.
V prosinci 2010 VŠERS podala žádost o reakreditaci studijního oboru Regionální studia,
kde došlo na základě připomínek partnerů
z řad praxe zejména k posílení politologické
části oboru, při přípravě studijního plánu byly
dále reflektovány dílčí personální změny, ke
kterým došlo od minulé reakreditace. Cílem
všech těchto změn je budoucí zvýšení atraktivity oboru Regionální studia. (Pozn. Akreditace
byla schválena s platností do srpna 2015.)

V rámci studijního oboru Bezpečnostně právní
činnost ve veřejné správě pokračovala spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím
České Budějovice, Hasičským záchranným
sborem ČR a Policií České republiky - Správou
Jihočeského kraje. V rámci této spolupráce
proběhla dne 30. listopadu 2010 na Krajském
úřadě Jihočeského kraje Konference s názvem
„Víme o sobě?“, která byla příležitostí pro
setkání a výměnu zkušeností lidí a organizací
zapojených v pomoci druhým v souvislosti
s mimořádnými událostmi a navazuje na tradici konferencí pořádaných Hasičským záchranným sborem ČR s důrazem kladeným
na podporu pomáhajícího prostředí, ve kterém
se aktivují místní zdroje pomoci pro jednotlivce a společenství.
Celá tato oblast má umožnit koordinaci vědeckovýzkumných a vzdělávacích činností
školy zaměřených na zvyšování připravenosti
studentů na výkon budoucího povolání. Přesun
rozhodování a odpovědnosti na regionální,
krajskou a místní úroveň vyžaduje nový odpovědný přístup k procesu rozhodování.
Situační analýza je nedílnou součástí většiny
projektů. VŠERS tak dle svých možností a odborného zaměření přispívá k rozvoji regionu.
V roce 2009-2010 se VŠERS v návaznosti na
akreditované studijní programy dále zapojuje do Mezinárodní asociace pro politickou
vědu (International Political Science Association, IPSA) a jejích výzkumných výborů,
České asociace pro evropská studia, dále pak
v rámci bakalářského programu Management a marketing služeb se VŠERS stala již
v roce 2009 členem European Retail Academy.
Na konci roku 2010 se VŠERS zapojuje s ohledem na akreditované programy i do odborných komisí Rady města Českých Budějovic,
konkrétně do Kulturní komise a Komise pro
cestovní ruch. Zmíněná spolupráce otevírá
prostor pro zkvalitnění realizace studijních
programů i výměnu informací a vytváření
širších badatelských projektů.

Ubytovací a stravovací služby
Škola kromě podpory studentů ubytovacím
stipendiem zajišťovala také ubytování studentům, kteří o to požádali. S ubytovateli bylo
dohodnuto, aby zabezpečili možnost využívat ubytovanými studenty informační infrastrukturu (přípojky na Internet, TV přípojky
a telekomunikační rozvody).
V roce 2010 pokračovaly podmínky pro stravování studentů tak, že studenti měli možnost
se stravovat v jídelně Biskupského gymnázia.
Akademickým pracovníkům a zaměstnancům
jsou buď poskytovány jídelní kupony, nebo
částečně přispíváno na stravné, které poskytuje školní jídelna Biskupského gymnázia.
V roce 2011 bude opět vyvoláno jednání s Jihočeskou univerzitou s cílem zabezpečit možnost stravování (popř. ubytování) v zařízeních
Kolejí a menz Jihočeské univerzity.
redakce

Projekty a granty
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Oddělení projektů a grantů v roce 2010 realizovalo 4 granty zaměřené
na vzdělávání pedagogických pracovníků především v Jihočeském
a Středočeském kraji. Jedná se o tyto granty:
Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních
školách Středočeského kraje
Cílem projektu je tvorba metodiky, nových PC programů a pilotní
proškolení vyučujících ze ZŠ a SŠ v programech, které lze využít
v mezipředmětových vztazích. (Využívání ICT, Výuka cizích jazyků,
Environmentální výchova, Tvorba a naplňování e-learningového vyučování, Využití PC programů ve výuce, Komunikace a mediální výchova.)
Přes některé komplikace se podařilo realizovat pilotní fázi programu
v rozsahu parametrů daných stanovenými podmínkami. Na nabídku
podle termínů uvedených v katalogu reagovalo zpočátku velmi málo
pedagogů, postupně ale zájem o kurzy vzrostl, zejména díky příznivým
referencím, které podávali frekventanti kurzů.
Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních
školách Jihočeského kraje
Cílem projektu je uschopnění cílové skupiny v oblastech: Využívání ICT
- v předmětech, kde prioritou není výuka ICT, - při využívání nových
metod při výuce jazyků, - v environmentální výchově, - při tvorbě kurzů,
vytváření a realizaci e-learningového vyučování, -v mediální komunikaci a mediální výchově a při vytváření seminářů pro práci se zrakově
zdravotně postiženými. Cílová skupina si rozšiřuje svoji schopnost
v oblasti ICT, učí se nacházet vazby mezi předměty, což je předpokladem vyšší efektivity vzdělávání žáků a studentů, zlepšuje se celkový
přístupu k moderním edukačním technologiím. Tím se po ukončení
příslušného stupně vzdělání zvyšuje konkurenceschopnost absolventů
na trhu práce.
Projektový management pro vedoucí pracovníky základních
a středních škol
Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí projektových manažerů
a těch, kteří se na tuto funkci připravují v oblasti projektového managementu. Projekt si klade za cíl zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků základních a středních škol. Pomáhá jim při diagnostice
problematiky, kterou lze řešit v rámci projektu, zpracování projektové
žádosti a po schválení projektu i v jejím naplnění a administrativním
zpracování. Cílová skupina se učí vytvářet si vlastní prezentaci, čímž
získává další nástroj pro zvýšení publicity a prezentaci projektového
záměru i vlastních škol směrem k veřejnosti.
Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagog. pracovníků
Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a vybavení vhodnými kompetencemi pedagogů, kteří na ZŠ, SŠ a školských zařízeních vykonávají
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roli koordinátora EVVO. Cílová skupina se učí vytvořit návrh na námět
pro praktickou ekologickou výchovu na vlastní škole, sestavit školní
ekologické projekty a dále je prezentovat, získává tak další nástroj pro
zvýšení publicity a prezentaci vlastních škol či školských zařízení
směrem k veřejnosti. V rámci projektu byla zpracovávána metodika ke
kvalifikačnímu kurzu Specializační studium pro školní koordinátory
EVVO. Na zpracování metodiky se pod vedením garantek Doc. RNDr.
PaedDr. Milady Švecové, CSc., a doc. Ing. Marie Heskové, CSc. podíleli
autoři, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti environmentální výchovy
a vzdělávání pro různé cílové skupiny.

Mgr. Ludmila Půbalová, vedoucí oddělení

Knihovna

V uplynulém kalendářním roce knihovna VŠERS pokračovala v rozšiřování svého knihovního fondu a služeb poskytovaných svým čtenářům. Během roku 2010 bylo nakoupeno a katalogizováno dalších 1170
knih a ostatních dokumentů. Celkový počet dokumentů ve fondu
knihovny k 1.1. 2011 tedy činí již 18 038 svazků. Z toho významnou
část tvoří 33 titulů odborných periodik, která knihovna odebírá.
Knižní fond VŠERS čítá 15 669 knih (3619 titulů), 255 sv. brožur
(36 titulů).
Všechny tyto dokumenty jsou katalogizovány tak, aby splňovali i náročné požadavky na katalogizaci, které vyžaduje zejména Národní
knihovna ČR.
V roce 2010 proběhl update knihovního systému Clavius. Byl upraven
také on-line katalog knihovny a jeho funkce rozšířeny a zpřehledněny
tak, aby lépe vyhovovali požadavkům čtenářů, usnadnily vyhledávání
a získávání informací o jednotlivých dokumentech. Nově byl tento systém doplněn například o multimediální pole, které umožňuje zobrazovat náhledy obálek knih a anotace.
Kromě samotné půjčovny a studovny, která slouží čtenářům k prezenčnímu studiu literatury a k přístupu k internetu, získala knihovna
nové prostory v suterénu budovy. Tyto prostory byly vybaveny a jsou
využívány jako sklad starších ročníků periodik ale také k archivaci
bakalářských prací našich studentů.
Knihovna VŠERS poskytuje mimo jiné také bibliograficko-informační
služby, reprografické služby a meziknihovní výpůjční služby a lze si zde
také vypůjčit, zakoupit nebo objednat všechny publikace, které byly
doposud vydány vydavatelstvím VŠERS.
Knihovna je otevřena 21 h týdně a provoz je omezen pouze ve
zkouškovém období a o prázdninách.
V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 549 čtenářů a zaznamenáno
5193 výpůjček.
janecek@vsers.cz

Policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy udělil Plaketu Policie České republiky kvestorovi VŠERS. Plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman, ředitel jihočeského krajského ředitelství
Policie ČR poděkoval při předání plakety všem akademickým pracovníkům VŠERS za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR.

VĚC VEŘEJNÁ

EDIČNÍ ČINNOST

Ediční činnost VŠERS je zaměřena na tyto tři základní okruhy:

 vydávání odborných publikací: studií, studijních opor, brožur a dalších odborných a učebních textů a textových pomůcek, sloužících
k výuce a popularizaci vědecké a odborné činnosti školy,
 vydávání recenzovaného časopisu Auspicia, obsahově zaměřeného
na společenské a humanitní vědy, vychází dvakrát ročně ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR,
 vydávání čtvrtletníku Věc veřejná, zaměřeného na informace o škole
a na problematiku veřejné správy v Jihočeském kraji.

VŠERS se jako člen Svazu českých knihkupců a nakladatelů opět po
roce zúčastnila již 16. mezinárodního knižního veletrhu a literárního
festivalu „Svět knihy 2010“ v Praze. Jako jedna z mála soukromých
VŠ se pravidelně VŠERS účastní tohoto mezinárodního knižního
veletrhu a také letos byla expozice školy součástí expozice českých veřejných vysokých škol.

Vydané publikace 2010
GREGOR, J., ŠAFRÁNKOVÁ, M. Rusko členem EU?
DUŠEK, J. Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na
spolupráci měst a obcí v Jihočeském kraji)
DVOŘÁK, K., PÁNA, L. Odborný text a myšlení studentů
MURDZA, K. Sociologický výskum
DUŠEK, J., ŠVEJDA, G. Metodika pro tvorbu bakalářských prací
VŠERS
SVATOŠ, R. Kriminologie ve světle nového trestního zákoníku
BANDŽAK, J., ČANDÍK, M. Management a podnikové vzdělávání
v teorii a v praxi. Sborník odborných prací.
DUŠEK, J., PÁNA, L. A KOL. Udržitelný rozvoj - monografie z konference
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V roce 2011 dosud vyšly tyto publikace:
DUŠEK, J. Historie a organizace Evropské unie - druhé přepracované
a doplněné vydání
ERNEKER, J., KRYBUSOVÁ, M., PÁNA, L. Systémové aspekty veřejné správy
BER, F. Etiketa jako součást výchovy (grant)
FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva 2010

Auspicia
Neimpaktovaný recenzovaný časopis Auspicia pro oblast společenských a humanitních věd dlouhodobě a kontinuálně prohlubuje svůj
mezinárodní charakter:
• v Mezinárodní redakční radě časopisu působí 30 předních odborníků
z řad profesorů, docentů a doktorů ze 6 evropských zemí (ČR, SR,
Polsko, Rusko, Ukrajina, Německo) z nejrůznějších institucí (univerzity, vysoké školy, Evropský parlament, Krajský soud, Hasičský
záchranný sbor aj.);
• mezi desítkami recenzentů jsou pravidelně i odborníci ze zahraničí
(SR, Rusko, Ukrajina aj.); čeští odborníci pro časopis pravidelně recenzují cizojazyčné články;
• časopis pravidelně uveřejňuje řadu vědeckých příspěvků v angličtině,
ruštině a slovenštině od domácích a zejména zahraničních autorů;
• v redakci časopisu pracují zkušení jazykovědní odborníci (J. Gregor - čeština, slovenština, němčina, ruština, R. Říha - angličtina,
J. Anisimkova - ruština, M. Malechová - němčina, angličtina, D. Cuce
- němčina, pečující o kvalitu uveřejňovaných příspěvků;
• všechny informace o časopisu a související dokumenty jsou v přehledné formě také v cizích jazycích kdykoli k dispozici rovněž
zahraničním zájemcům o publikování v časopise na http://
www.vsers.cz/manazereo.php.
gregor@vsers.cz

Akademický senát VŠERS slaví malé jubileum

V letošním roce oslaví Vysoká škola evropských a regionálních studií již osm let svého
úspěšného vzdělávacího působení v regionech
Jihočeského a Středočeského kraje. Její nedílnou a velmi významnou součástí v oblasti
řídicí struktury je i samosprávný zastupitelský
orgán - Akademický senát VŠERS, který je
právě v polovině svého dvouletého funkčního
období. Celkem 9 zástupců z řad studentů

a akademických pracovníků se pravidelně setkává minimálně jednou za semestr a projednává zásadní záležitosti týkající se běžného
fungování i dlouhodobého rozvoje školy - AS
např. schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy,
schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční
zprávu o hospodaření, schvaluje hodnocení
vysoké školy, schvaluje dlouhodobý záměr
vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci

apod. V pondělí 16. 5. 2011 se Akademický
senát sešel již na svém 25. zasedání od svého
vzniku, a proto bych si jako předseda AS
VŠERS dovolil při této příležitosti poděkovat
všem jeho členům za čas a energii, kterou
obětavě věnují práci Akademického senátu
Vysoké školy evropských a regionálních studií.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

Pozvánka na setkání Akademické obce VŠERS a zaměstnanců VŠERS
dne 10. 6. 2011 od 17.00 hodin, v budově A. Trägera 44,
Kněžské Dvory, České Budějovice
Program:

1. Informace o činnosti VŠERS v akademickém roce 2010/2011
a příprava akademického roku 2011/2012.
2. Beseda s akademickými funkcionáři a zaměstnanci VŠERS.

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c., rektor VŠERS
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Rektor VŠERS prof. Gabriel Švejda podepsal dne 18. 5. 2011
smlouvu o spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje,
kterému předsedá pan Ing. Pavel Vondrys, starosta města Strakonice.

Nový obor Management
a marketing služeb nyní
i v kombinované formě

Vysoká škola evropských a regionálních studií, největší soukromá
vysoká škola v Jihočeském kraji, úspěšně akreditovala v únoru 2011
KOMBINOVANOU FORMU studia i u svého nejnovějšího tříletého
bakalářského studijního programu Management a marketing služeb.
Oproti stávající prezenční formě studia obsahuje nově schválené kombinované studium i další novou specializaci - ENVIRONMENTÁLNÍ
SLUŽBY. Kromě této specializace mohou studenti kombinovaného
i prezenčního studia studovat i specializaci služby cestovního ruchu,
obchodně-podnikatelské služby či finanční služby.
Regionální aspekt oboru se projevuje v zahrnutí principů trvale udržitelného rozvoje, zejména environmentálního přístupu k trhu služeb.
Pro kombinovanou formu studia, na základě aktuálních požadavků
praxe v jihočeském regionu, byla do studijního programu zařazena nově
problematika environmentálních služeb, a to formou volitelné státní
bakalářské zkoušky, bakalářské práce s odpovídající nabídkou povinně
volitelných předmětů (Teorie environmentálních služeb a Environmentální management a marketing).
Problematika environmentálních služeb je navíc podpořena řešením
projektu Evropského sociálního fondu „Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“, CZ.1.07/
1.3.00/14.00.75.
Pro zvýšení profesní úrovně studijního oboru, resp. absolventů se na
výukovém procesu budou podílet i zkušení odborníci z praxe, a to formou vybraných přednášek, případových studií, účastí na kolokviích
a workshopech. Cílem vzdělávacího programu je na základě teoretických znalostí a praktických dovedností získaných bakalářským studiem vytvořit kompetence umožňující uplatnění na trhu práce v úrovni
pracovních pozic středního managementu v širokém spektru služeb ve
veřejné správě, finančních a regionálních organizacích i pro vlastní
podnikání ve službách v oblasti malých a středních podniků, rodinných
firmách. Důraz je kladen na podnikání s regionálními specifiky, s podporou úzkých kontaktů s regionální praxí.
Nový obor je unikátní nejen v rámci Jižních Čech, ale dokonce i v celé
České republice. Žádný podobný studijní program v sobě neobsahuje
současně čtyři specializace - služby cestovního ruchu, obchodně podnikatelské služby, finanční služby a environmentální služby. Navržený
studijní program svým pojetím a strukturou vychází ze srovnatelných
bakalářských programů na řadě amerických a evropských univerzit. Více
informací o novém studijním oboru lze získat na www.vsers.cz.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

VĚC VEŘEJNÁ

SVOČ 2011

Již popáté se uskutečnila na Vysoké škole evropských a regionálních
studií prezentace studentských prací v rámci tzv. Studentské vědecké
odborné činnosti. Posláním studentské vědecké činnosti je vyhledávat talentované studenty a vytvářet optimální předpoklady na rozvíjení jejich vědomostí, dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat
poznatky současné vědy a posilovat jejich schopnosti řešit teoretické
a praktické problémy, spojené především s pedagogickým a vědeckovýzkumným zaměřením školy. V letošním roce se pořádalo vzhledem k velkému zájmu již potřetí samostatné kolo SVOČ v Příbrami
(17. 5. 2011) i v Českých Budějovicích (19. 5. 2011). Odbornou
komisi v Českých Budějovicích tvořili doc. Ing. Ladislav Skořepa,
Ph.D., doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. a RNDr. Růžena Ferebauerová, v Příbrami Ing. Jiří Dušek, Ph.D., RNDr. Růžena Ferebauerová, PhDr. Lenka Havelková a PaedDr. Vladimír Kříž. V Příbrami zvítězila studentka Michaela Punčochářová se svou prací na
téma Role prezidenta v českém a ruském politickém systému, jejíž
výsledky byly publikovány i na zahraniční konferenci v Moskvě, na
druhém místě se umístila studentka Jana Šmatláková (práce na téma
Vývoj bankovního sektoru v České republice) a na třetím místě Jitka
Vojíková (práce na téma Analýza politiky Evropské unie v oblasti
rovnosti žen a mužů). V Českých Budějovicích zvítězila s poměrně
neobvyklým tématem Risk management ve vybrané energetické
společnosti studentka Veronika Komínková, na druhém místě se
umístil student Karel Mikeš (práce na téma Právní aspekty držení
drog pro osobní potřebu), jako třetí pak skončila studentka Andrea
Erol (Historické, politické a právní aspekty vstupu Turecka do EU).
Velmi potěšující a zároveň zavazující je kromě aktivní účasti 9
studentů v Příbrami a 6 studentů v Českých Budějovicích i pasivní
účast mnoha studentů prvního, druhého a třetího ročníku, kterým
může SVOČ napomoci při volbě, zpracování a budoucí obhajobě
vlastní bakalářské práce.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

SVOČ České Budějovice

SVOČ Příbram

SVOČ podporuje dovednost studentů
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S cílem podpořit vědecké, odborné a prezentační dovednosti studentů a motivovat je k aktivní účasti ve vědě a výzkumu probíhá
každoročně Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Jedná se o soutěž studentů bakalářského, navazujícího magisterského
i doktorského studia.

V rámci soutěže se ve středu 20. dubna konala
v prostorách Jihočeské hospodářské komory
v Českých Budějovicích prezentace studentských prací v sekci Obchod a cestovní ruch.
V komisi hodnotící jednotlivé práce zasedli
odborníci na oblast cestovní ruch - ředitelka
Jihočeské centrály cestovního ruchu Pavla
Konopová, členka rady Sdružení cestovní ruch
Milena Andrlová a ředitelka hotelu Budweis
Eva Sebroňová.
„Studenti představili své práce, dostali příležitost vyjádřit se k oponentním posudkům a zapojili se také do řešení doplňujících otázek
a připomínek. Podstatou celé soutěže v sekci
zaměřené na cestovní ruch je umožnit mladým
lidem získávat vědecké poznatky a odborné

informace o cestovním ruchu a mít možnost
výměny zkušeností s odborníky v daném oboru,“ řekla Barbora Šimánková z Jihočeské hospodářské komory.
Své příspěvky prezentovalo celkem 12 studentů ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vysoké školy
technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Vysoké školy polytechnické v Jihlavě,
Vysoké školy evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích, o.p.s. a Vyšší odborné
školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích.
Uděleny byly tři hlavní ceny a tři zvláštní ceny
poroty. 1. místo Jana Hosnedlová z Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Bu-

Účastníky Studentské odborné vědecké činnosti (SVOČ) uvítal doc. Ing. Ladislav
Skořepa, Ph.D. SVOČ byla zaměřena na „Rozvoj cestovního ruchu“ a zúčastnily se jí
vysoké školy Jč. kraje a kraje Vysočina.

dějovicích s prací Naučná stezka po židovských památkách od Hartmanic po Terezín,
2. místo Kateřina Tomaniová z Vysoké školy
polytechnické v Jihlavě s prací Interaktivní
naučná stezka pro děti v Deštném v Orlických
horách, 3. místo Jitka Šulková z Vysoké školy
evropských a regionálních studií, o.p.s. s prací
Atraktivity Jihočeského kraje.
Soutěž existující ve stávající podobě od roku
2007 navazuje na dlouhou tradici studentských
vědeckých soutěží (SVOČ). Cílem soutěže je
motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě
a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti
bádání a poznávání.
doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.

3. místo v soutěži obsadila Jitka Šulková z VŠERS s prací Atraktivity Jč. kraje (první
zprava).

Dne 3. 3. 2011 se zúčastnili zástupci Vysoké školy evropských a regionálních studií Ing. Jiří Dušek, Ph.D. a doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. zahraniční konference European Culinary Tourism Conference ve Vídni, kde aktivně vystoupili
s příspěvkem EU agricultural product quality policy in the field of agricultural farm
products and foodstuffs. Pořadatelem konference byl Institute for Tourismus-Management of FH Wien University of Applied Sciences ve spolupráci s Vysokou
školou polytechnickou v Jihlavě.

Zástupci Vietnamského velvyslanectví v ČR vedeni prvním tajemníkem
velvyslanectví při jednání s představiteli VŠERS o vzájemné spolupráci.
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Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání organizuje a pořádá vzdělávání v několika oblastech a pro různé cílové skupiny. Jedná se o:

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě ČR
VŠERS získala v roce 2002 akreditaci Ministerstva vnitra pro vzdělávání
úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných
celků. V následujících letech proběhlo obnovení získané akreditace.
V současné době má akreditované následující programy:
Vstupní vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (AK I./VV-1/2002)
Vzdělávání vedoucích úředníků:
• Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část (AK I./VEPO - 8/2003)
• Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část:
- Vnitřní správa, občanské soužití, ochrana obyvatel (AK/VEPO-1/2009)
- Ekonomie a finance ve veřejné správě (AK/VEPO-2/2009)
- Sociální a společenská problematika (AK/VEPO-3/2009)
- Územní rozvoj (AK/VEPO-4/2009)
- Zemědělství, vodní hospodářství a životní prostředí (AK /VEPO-5/
2009)
Vzdělávací programy průběžného vzdělávání (akreditovány také pro vedoucí úředníky):
• Správní řízení - zákon č. 500/2004Sb., správní řád (AK/PV-394/2008)
• Práce s osobními údaji a poskytování informací ve veřejné správě
(AK/VE-189/2008, AK/PV-393/2008, 19 592/2008-25-453)
• Personální management ve veřejné správě (AK I./VE-150/2005, AKI./PV877/2005)
• Asertivní chování, řešení konfliktů (AK I./VE-157/2005, AKI./PV897/2005)
• Přestupkové řízení v návaznosti na správní řád (AKI./PV-11/2006)
• Kontrola hospodaření příspěvkových organizací v podmínkách územního
samosprávného celku (AK/PV-3/2011, AK/VE-5/2011)
• Obec - zřizovatel škol a školských zařízení - (12 650/2008-25-321)
Počátkem roku 2010 bylo realizováno Vzdělávání vedoucích úředníků zvláštní část, při které bylo otevřeno všech 5 modulů a bylo proškoleno
celkem 20 úředníků. V březnu 2010 se v rámci průběžného vzdělávání konal
jednodenní seminář s názvem: „Změny v účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010“, kterého se zúčastnilo celkem 75 zástupců z příspěvkových organizací z celého Jihočeského kraje. V dubnu 2010 se konalo
Vzdělávání úředníků - obecná část, ve kterém se proškolilo 7 úředníků.
V červnu a září 2010 proběhlo Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné
správy, ve kterém se celkem proškolilo 34 úředníků. Další běh kurzu
Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část, se konal v listopadu a byli
proškoleni 4 vedoucí úředníci. Kurzy navštěvují úředníci z celého Jihočeského kraj a mnohdy také z kraje Vysočina a Plzeňského kraje.
V průběhu roku byly také realizovány kurzy v Českém Krumlově a to
v rámci průběžného vzdělávání přímo na zakázku pro Městský úřad Český
Krumlov. Jednalo se, o kurz Zákon o obcích - zákon 128/2000 Sb., ve
kterém se proškolilo 57 úředníků a dále kurz Správní řízení - Zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, kterého se zúčastnilo celkem 22 úředníků.

plňujícího pedagogického studia celkem 14 účastníků kurzu a byl započat další běh tohoto studia s počtem 29 účastníků.

Vzdělávání strážníků obecní (městské) policie
MŠMT ČR akreditovalo Vysoké škole evropských a regionálních studií,
o.p.s. Základní rekvalifikační kurz pro nastávající pracovníky zařazené do
výkonu strážníka obecní (městské) policie (Č.j. 24 142/07-20/676). Tento
kurz byl v roce 2010 realizován dvakrát a bylo vyškoleno 15 čekatelů obecní
(městské) policie. Proškolení čekatelé úspěšně složili zkoušku před komisí
MVČR a mohou vykonávat povolání strážník obecní (městské) policie.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
V roce 2010 byly Centru celoživotního vzdělávání u Ministerstva práce a sociálních věcí, akreditovány dva nové vzdělávací programy:
• Program celoživotního vzdělávání - Sociální pracovník - 2010/0837-SP
• Zvyšování osobní efektivity - 2010/0838-PC/SP.
V programu celoživotního vzdělávání - Sociální pracovník bylo vyškoleno
12 sociálních pracovníků, v rámci vzdělávacího programu Zvyšování
osobní efektivity celkem 41 osob.
Dále v roce 2010 probíhala realizace Kvalifikačního kurzu pro pracovníky
v sociálních službách (2007/229 - PK), který v roce 2010 úspěšně dokončilo
všech 31 účastníků.
V roce 2010 pokračovalo Centrum celoživotního vzdělávání v realizaci
veřejné zakázky s názvem: Vzdělávání a metodická podpora v rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském
kraji“. Byl uskutečněn vzdělávací program Komunitní plánování, který
úspěšně absolvovalo 18 účastníků kurzu. Dále byl zahájen druhý běh
vzdělávacího programu se 17 účastníky. Vzdělávací program není na Vysoké
škole evropských a regionálních studií, o.p.s. akreditován, akreditace je
řešena dodavatelsky.

Akademie třetího věku VŠERS
V zimním semestru 2010 zahájila na VŠERS své vzdělávací a zájmové
kurzy Akademie třetího věku (dále jen A3V). VŠERS se tak stala třetí
vysokou školou v Jihočeském kraji, která se specializuje na vzdělávání
seniorů na vysokoškolské úrovni. Vzdělávání v A3V je součástí vzdělávacích aktivit Centra celoživotního vzdělávání (dále jen CCV). Základním
posláním A3V je otevření vysokoškolských poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby staršího věku a invalidní. Je přitom zohledněn zdravotní
stav posluchačů i jejich životní situace. Cílem A3V je nejen prohlubovat
stávající vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak účastníkům nepřístupné. Celoživotní vzdělávání
seniorů je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace,
ale u řady účastníků doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve
nemohli získat. Vzdělávací programy A3V tak umožňují starším a invalidním spoluobčanům zvyšovat kvalitu jejich života.
Výuka vzdělávacích programů probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů a exkurzí. Kurzy trvají zpravidla 8 až 12 týdnů, v rozsahu 2 až
3 hodiny týdně. Účastník kurzu A3V, který splní stanovené podmínky kurzu,
se stává absolventem kurzu, a VŠERS mu vydá osvědčení, které podepisuje
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
rektor vysoké školy. Účastníkem Akademie třetího věku se může stát každý
VŠERS získala v roce 2006 akreditaci Ministerstva školství, mládeže občan ČR, který dovršil 50 let nebo je držitel průkazky ZTP. Posluchači
a tělovýchovy ČR k provádění vzdělávacích programů akreditovaných A3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně V prosinci 2010 bylo upořádáno Vánoční setkání všech účastníků A3V, na
některých zákonů (Č.j. 37 730/2005-25).
kterém byla prezentována koncepce vzdělávání seniorů v A3V a další
V současné době má akreditované následující programy:
rozšíření vzdělávacích programů A3V. Setkání se zúčastnilo více jak 70
• Doplňující pedagogické studium pro
seniorů. Svou účastí tak deklarovali záučitele odborných předmětů a Doplňujem o vysokoškolské studium.
jící pedagogické studium pro učitele
Koncem roku 2010 byly publikovány nové
praktického vyučování a odborného
webové stránky A3V, s cílem nejen prevýcviku (Č.j. 21 677/2009-25-550)
zentovat aktuální nabídku vzdělávacích
• Obec - zřizovatel škol a školských zaprogramů A3V, ale i informovat účastřízení (Č.j. 12 650/2008-25-321)
níky o zajímavých aktualitách a událostech
• Práce s osobními údaji a poskytování
pro seniory.
informací ve veřejné správě (Č.j. 19
Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS
592/2008-25-453)
tak v roce 2010 vytvořilo pevný a komVzdělávací programy pro pedagogické
plexní základ pro realizaci Dlouhodobého
pracovníky jsou na Vysoké škole evropzáměru VŠERS 2011-2015 a to rozšíření
ských a regionálních studií, o.p.s. realicílových skupin o seniorskou generaci
zovány o sobotách, což je vítáno z řad
a vytvoření nové, specifické nabídky vzdězaměstnavatelů i účastníků kurzů. V roce Na VŠERS pod vedením dr. Františka Batysty probíhá řada kurzů lávacích programů pro seniory a invalidní
2010 úspěšně ukončilo studium Do- Akademie třetího věku (A3V). Na snímku účastníci jednoho z kurzů.
spoluobčany.

Přeshraniční setkání
v Pasově

VĚC VEŘEJNÁ

Dne 2. května 2011 se v Pasově konalo sympózium na téma „Společný
životní a hospodářský prostor Bavorsko/Jižní Čechy - prostor bez
bariér“.
Toto setkání vzniklo v rámci přeshraniční spolupráce Dolního Bavorska a Jihočeského kraje pod záštitou vládního prezidenta Heinze
Grunwalda a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.
Ve 14:30 se v budově Průmyslové a hospodářské komory Dolního
Bavorska v Pasově v Nibelungenstraße 15 sešlo mnoho účastníků ze
SRN, Čech i Rakouska.
Úvodního přivítání se za německou stranu ujala viceprezidentka vlády
Dolního Bavorska Monika Weinl, dále Dr. Josef Dachs, prezident
Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska města Pasov,
Franz Prebeck, prezident Řemeslnické komory Dolní Bavorsko - Horní
Falcko a za českou stranu Ing. František Štangl, člen Rady Jihočeského
kraje a Vladimír Homola, místopředseda představenstva Jihočeské
hospodářské komory.
Celý program sympózia byl rozdělen do tří tematických celků, 1. část
s názvem „Pracovní trhy v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku po
zavedení volného pohybu zaměstnanců a služeb“, 2. část s názvem
„Profesní vzdělávání na obou stranách hranice: Existují dosud bariéry?“
a 3. část s názvem „Účinky volného pohybu pracovních sil a služeb na
podnikání a obce - specifické problémy“.
V každé z tematických částí předneslo své poznatky a informace vždy
několik českých a německých odborníků z dané oblasti.
Na začátku prvního celku informovala Mgr. Radka Felgrová z advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík o zavedení volného pohybu pracovních sil a volného pohybu služeb k 1.5.2011 na téma „Volný pohyb pracovních sil a služeb přes hranice z pohledu legislativy České Republiky
v kontextu práva EU. Dále prezentoval svůj pohled na společný životní
a hospodářský prostor i ředitel Úřadu práce v Č. Budějovicích Ing. Ivan
Loukota.
Ing. Libor Šimánek, EURES poradce, informoval o sociálním a zdravotním zabezpečení zaměstnanců na území ČR a o povinnostech
zaměstnavatelů.
Z německé a rakouské strany se v 1. tematickém celku vyjádřili
Dr. Klaus Stein, předseda vedení pracovní agentury Pasov a Dr. Erhard
Prugger, vedoucí odboru sociální politiky Handelskammer Horní
Rakousko v Linci.
Ve 2. části vystoupil Josef Schätz, vedoucí odboru školství Úřadu
vlády Dolního Bavorska, poté RNDr. Jana Krejsová, členka Rady
Jihočeského kraje s tématem „Vzdělávací systém v Jihočeském kraji,
Bc. Jan Šindelář, ředitel VOŠ a SPŠ automobilní a technické v Českých
Budějovicích a Bartholomäus Sagstetter, ředitel státního odborného
učiliště v Deggendorfu.
V rámci posledního tématického celku vystoupil s otázkou vlivu pracovní migrace na obce, města a bezpečnost obyvatel tajemník Svazu
měst a obcí Ing. Miroslav Beneš.
Zástupkyně ředitele úřadu Jihočeské hospodářské komory v Č. Budějovicích Ing. Michaela Houňová vystoupila s tématem „Vliv volného
pohybu pracovních sil a služeb po 1.5.2011 na trh a českou ekonomiku“.
Dále promluvil jednatel „International“ Průmyslové a obchodní komory
Dolního Bavorska města Pasov Peter Sonnleitner a vedoucí oddělení
Poradenství pro vnější ekonomické vztahy Řemeslnické komory Dolní
Bavorsko - Horní Falcko Ludwig Rechenmacher. Poslední část uzavřel
Dipl. Ing. Karl Wisspeintner, který prezentoval podnik Micro-Epsilon
Messtechnik GmbH & Co KG. v Ortenburgu. Tento spolupracuje již
nějaký čas s Českou Republikou, kde také neméně úspěšně podniká.
Jednotlivé tematické části byly zakončeny diskuzí a krátké přestávky
účastníci využili k občerstvení, které bylo připraveno jak českou tak
německou stranou.
K porozumění jazykové stránky všech zúčastněných přispělo i zabezpečení simultánního tlumočení z české strany.
Celá akce proběhla v přátelské atmosféře a jednotlivá vystoupení přiblížila různé aspekty nově vzniklé situace týkající se volného pohybu
pracovních sil od 1.5.2011 na území SRN a Rakouska.
Mgr. Magdalena Malechová Ph.D.
Katedra aplikované jazykovědy VŠERS
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Prof. Ing. Karol Polák, DrSc., dr.h.c. - rektor VŠ v Sládkovičove,
Slovenská republika, na „Dnech slovenské kultury v Č. Budějovicích.

U příležitosti 1. máje a 7. výročí vstupu ČR do EU se opět uskutečnilo setkání na
šumavském Trojmezí (hranice ČR, SRN a Rakouska). U cíle Ing. Ladislav Skořepa,
Ph.D. a Ing. Jaroslav Schneider, bývalý student VŠERS.
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Za velkého zájmu studentů přednášela 11. 5. 2011 v nové budově
VŠERS dr. Irina Komarovová, moderátorka moskevské televize
a lektorka mediálních komunikací.

Studenti II. roč. bakalářského programu Marketing služeb zorganizovali turistický zájezd do Maďarska v rámci předmětu Turistický
ruch a lázeňství.

EFEKTIVITA VLÁDNUTÍ Česká republika v mezinárodním srovnání

Měření efektivity vládnutí představuje poměrně novou dimenzi zájmu o tuto oblast. V posledních letech se celá řada mezinárodních
projektů pokouší měřit některé aspekty kvality
vládních procesů. Projekty se odlišují ve svých
přístupech, které obvykle korespondují s určenou cílovou skupinou indikátorů a jejich využitím. Skupiny indikátorů se výrazně odlišují, od aktérů občanské společnosti, široké
veřejnosti a mezinárodních institucí po obchodní investory apod. Následující srovnání
vybraného aspektu vládnutí vychází především ze subjektivních indikátorů (hodnocení
občanů, podniků a expertů). Toto srovnání vychází z jednoho z nejznámějších zdrojů kvality
veřejné správy, z projektu Světové Banky
Governance Matters.
Hodnocením kvality veřejné správy v mezinárodní srovnání se dlouhodobě zabývá Institut
Světové Banky (World Bank Institute, WBI),
v jehož přístupu je „kvalita správy vymezena
jako vzájemně propojený komplex tří klíčových
hledisek, a to procesu výběru, kontroly a obměny vlády, dále schopnosti vlády efektivně
formulovat a realizovat vhodné politiky a konečně respektu občanů a státu k institucím,
které určují jejich vzájemné ekonomické a sociální vztahy“. Institut využívá šest agregovaných ukazatelů pro její hodnocení, které
probíhá každoročně v rámci výše zmíněného
projektu. Ukazatele zahrnují 352 dílčích ukazatelů získávaných z 37 zdrojů od 31 mezinárodních organizací. Srovnání zahrnuje
v současnosti 212 zemí. Při interpretaci je však
nutné zohlednit to, že hodnoty vycházejí ve
většině případů z „měkkých“ dat.
Ukazateli kvality veřejné správy jsou dle
Světové banky: Hlas a odpovědnost (Voice and
Accountability): rozsah občanských možností
účastnit se výběru své vlády, míra svobody vyjadřování, sdružování atp. Politická stabilita
a absence násilí (Political Stability and Absence of Violence): míra pravděpodobnosti vládní
destabilizace neústavními či násilnými prostředky, včetně terorismu. Vládní efektivita
(Government Effectiveness): kvalita veřejných
služeb, kapacita státní správy a její nezávislost
na politických tlacích aj. Kvalita regulace
(Regulatory Duality): schopnost vlády poskytovat politiky a regulace, které umožní rozvoj

a podporu soukromému sektoru. Úloha práva
(Role of Law): míra důvěry v garanci pravidel
společnosti, jako například kvality základních
práv, policie a justice atp. Kontrola korupce
(Control of Corruption): míra soukromích
zisků veřejné moci, včetně drobných a velkých
forem korupce. Z výše uvedených ukazatelů
je to právě ukazatel vládní efektivity, který se
nejvíce zaměřuje na měření kvality veřejné
správy. Vládní výkonnost je hodnocena dle
předpokladů formulace a realizace odpovídajících politik. Tyto předpoklady zahrnují důvěryhodnost vlády, nezávislost úřadů na politických tlacích, kvalitu byrokracie, kvalitu
poskytování veřejných služeb aj.
Česká republika od konce 90. let, po úspěšném
reformním období, udržuje kontinuálně s určitými výkyvy efektivitu veřejné správy na hranici 80 percentuálních bodů. Z hodnot Světové
banky (viz dataset, Governance Matters VIII:
Governance Indicators for 1996-2008, Government Effectiveness) vyplývá, že míra efektivity
byla v roce 2008 totožná s rokem 1996 (82 %),
což není důvodem k optimismu. Lze však pozorovat mírný percentuální vzestup hodnoty od
roku 2004, kdy vzhledem ke vstupu České
republiky do Evropské unie došlo k překonání
80% hranice. Nicméně vývoj vládní efektivity
v období let 1996-2008 představuje trvalou
oscilaci mezi 77 a 84 percentuálními body.
Přesto Česká republika z 12 přitupivších zemí
k EU zaujala v roce 2009 pozici vedoucí
ekonomiky.
Ve srovnání s ostatními postsocialistickými
státy můžeme zaznamenat jistý náskok, který
je doprovázen až desetiprocentním převýšením hodnot některých států střední Evropy. Například Maďarsko dosáhlo v roce 2008
hodnoty 73 %, Polsko 68 %, Slovensko 77 %,
Litva 72 %, Lotyšsko, 70 %. V případě Estonska se dlouhodobě projevuje silný „severský
vliv“, kdy jeho percentuální hodnota efektivity veřejné správy (84 %) převýšila minulý
rok českou hodnotu.
Pokud bychom data Světové Banky použili
při srovnání hodnot České republiky a západoevropských států, rozdíl by se pohyboval okolo
20 a více percentuálních bodů ve prospěch
především států severní Evropy a „starých“
členů Evropské unie. Dánsko vykázalo v roce

2008 hodnotu efektivity veřejné správy 100 %,
Finsko 98 %, Norsko taktéž, Švédsko 99 %.
Členové původní EU 15 následují s hodnotami
oscilujícími na hranici 90 % (např. Francie
90 %, Belgie 89 %, Rakousko 94 %, Německo
93 %). Trvalou výjimkou je Itálie, jejíž hodnoty
se dlouhodobě snižují (od roku 1996, kdy
nabývala hodnoty 81 % každoročně sestupovala až k hodnotě 66 % v roce 2008).
Mohli bychom vymezit několik základních
faktorů, které ovlivňují vnímání efektivity
veřejné správy. Prvním faktorem jsou zdroje
práva a právní kořeny, které podporují me-chanismus vládnutí, který podtrhuje vnímání
efektivnosti. Charakter právního systému má
výrazný vliv na podobu institucionálního výkonu. Skandinávské administrativní systémy
vykazují lepší výkonnost oproti ostatním
evropským systémům.
Druhým faktorem je ekonomický rozvoj státu.
Státy s nestabilními ekonomikami či nízkým
daňovými základy nejsou schopné obsadit
a udržet kvalitní vládní infrastruktury, procesy
a výkon. A právě tyto rozdíly se stávají předmětem klasifikace vlády a její efektivnosti.
Dalšími dvěma faktory jsou strukturální
faktory, které vyplývají z ústavního nastavení
daného politického režimu. Například v systému oddělených mocí, v prezidentských režimech, může prezidentská dekretální pravomoc omezit vnímání vlády veřejností jako
efektivní. Parlamentní režimy a slabé prezidentské režimy disponují vyšší mírou vládní
efektivnosti než silné prezidencialismy. Dále
vliv má také vertikální strukturace výkonu
státní moci. Federální systémy mohou zvyšovat zastoupení, a tedy zvyšovat míru vnímané
efektivnosti, nicméně mohou také redukovat
odpovědnost, a tak snižovat míru vnímání efektivnosti. Lokální volby mohou poskytnou hlas
ignorované populaci, ale monopolizace moci
na lokální úrovni může také snižovat míru
odpovědnosti. V systému, kde dochází k rozdělování politické moci mezi vícero geografických celků, stoupá možnost vytvářet politické „renty“. Průzkumy ukazují, že federální
systémy mohou být vnímány jako efektivnější,
než unitární a regionální státy.
Mgr. Štěpán Strnad,
tajemník Katedry společenských věd
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Rafinovaný projekt jako mocenský výtah

Nedávné události v politické straně Věci veřejné umožnily veřejnosti pochopit řadu dosud
pečlivě ukrývaných tajemství tvorby politicko-ekonomického subjektu, ještě před rokem
úspěšně bojujícího o přízeň voličů s triumfem
v podobě vstupu do Poslanecké sněmovny.
Funkčnost projektu VV lze rozdělit do dvou
fází.
Tou první byl dlouhodobě pečlivě připravovaný podnikatelský záměr hrstky ambiciózních
lidí s cílem naplnit jejich ctižádostivost udáváním tónu ve vysoké politice a jejich ekonomické zájmy. Pro uskutečnění svého záměru
využily VV několika prvků, které nemohly být
neúspěšné. V. Bárta, ideový tvůrce projektu
a jeho hlavní donátor a manažer, vsadil při
tvorbě svého plánu zejména na nastrčenou a na
veřejnosti dobře známou a důvěryhodnou tvář
a zároveň ambiciózního nováčka v politice
(R. John), na zájem lidí o vše nové (nová strana, neokoukané tváře ve srovnání s dinosaury),
na nemalou předvolební kampaň a zajištění
dostatečných financí (několik vlastních kandidátů v roli největších dárců samých sobě)
a na aktuální téma (boj s korupcí). Image nové
strany se zaměřením na mladé voliče měla
pomoci i celá řada neokoukaných atraktivních
žen i svatba hlavního tvůrce nedlouho před
volbami. Účinnost této strategie a dílčích taktik
prověřily volby. Strategie se osvědčila a plán
této první fáze vyšel nad očekávání. V. Bárta
se i se svou firmou držel v pozadí, což se mu
vyplatilo.
Druhá fáze, realizace VV v politice, již tak
úspěšná nebyla. Byl to právě V. Bárta, kdo
zřejmě v opojení nečekaně získanou porcí moci

své úspěšné dítko pohřbil. Učinil totiž neprozřetelně průběžně několik závažných strategických chyb. Předně se příliš pozdě „distancoval“ od své mateřské firmy, prostřednictvím
níž svou novou a ambiciózní politicko-ekonomickou aktivitu v podobě VV dlouhodobě
financoval. Naopak se snažil všude dosadit
její (své) lidi. Dále podcenil jednání a reakci
jak svých koaličních partnerů a na ně navázaných kmotrů, které se snažil až příliš sebevědomě dlouhodobě zatlačovat a ušlapávat, a to
i pomocí kompromitujících materiálů (sledování politiků ODS), tak i reakci svých
spolustraníků v roli poddaných (předávání
peněz, sledování, odposlechy), kterým s jeho
nezřízenou chutí mít vše stále pod kontrolou
došla trpělivost a této slabosti ve vhodný
okamžik rádi profesionálně a pro V. Bártu
nepochopitelně chladnokrevně a bez konzultace s ním využili (i větším stratégům se ženy
staly osudné).
Kdyby V. Bárta trpělivě zůstával jako např.
M. Kalousek z obdobně vzniklého subjektu
dlouhodobě v pozadí (což Bárta neumí) a nesnažil se vše v krátké době řídit a podřídit si,
mohl být i v této fázi úspěšný. Možná, že přece,
ale pozdě jej na to upozornil M. Zeman během
návštěvy V. Bárty u něj. Bárta se u Zemana
inspiroval právě několikaletým mocenským
vzestupem, k němuž Zeman v devadesátých
letech využil důvěryhodnou a obsažnou značku
sociální demokracie. Hnacím motorem u obou
byly především osobní ambice. Bárta byl
ovšem nucen založit zcela nový subjekt jako
dobře nalakovaný obal své firmy, aby byl dobře
prodejný. Manažerský styl byl u obou týž: řídit

Jazyková škola
při VŠERS

V roce 2010 se pravidelně konaly zkoušky z českého jazyka
pro cizince. Uskutečňovaly se podle termínů vyhlášených
MŠMT ČR. Zkoušek se zúčastnilo 17 cizinců národnosti
ukrajinské, moldavské, vietnamské a bulharské.
V termínech vyhlášených MŠMT ČR proběhly Státní
jazykové zkoušky základní z anglického a německého
jazyka a Státní jazykové zkoušky všeobecné z ruského
jazyka. V jarním termínu složilo zkoušku 7 studentů, v podzimním termínu vykonali zkoušku 4 studenti (2 uspěli,
1 neuspěl, 1 z rodinných důvodů neskládal ústní část,
vykoná ji v jarním termínu 2011).
V roce 2009 byla vypracována nabídka kurzů cizích jazyků pro akademický rok 2009/2010. Kapacita kurzů
nebyla naplněna, proto se kurzy neuskutečnily. Byla provedena nabídková kampaň na jednoroční pomaturitní
studium anglického a německého jazyka. Z důvodu malého zájmu se také toto studium neuskutečnilo. Nabídnuto
bylo také roční studium českého jazyka pro cizince, které
se z důvodu nezískání víz cizinci zatím neuskutečnilo.

stranu jako firmu, u Bárty se navíc skutečná
firma částečně prolínala se stranou. Řízení
strany jako soukromé firmy ale není v českých
poměrech nijak výjimečné: stačí vzpomenout
Stranu zelených před jejím volebním fiaskem
nebo vznik a působení strany TOP09.
Projekt má své zajímavé tragikomické paradoxy. Je jistě dobře promyšlenou drzostí a vypočítavostí vzhledem k voličům nazvat stranu
Věci veřejné, jestliže šlo jednoznačně o věci
soukromé. Stejnou drzostí je být navenek stranou jednoho tématu (odsuzování korupce a boj
s ní) a současně založit vnitřní fungování strany na aplikaci jejích nejcharakterističtějších
znaků. Také bezpečnostní agentura jako strana-četník s instrukcemi a bezpečnostním
aparátem, důsledně hlídajícím své koaliční
partnery i své členy a shromažďujícím kompromitující materiály, je těžko uvěřitelným
paradoxem demokratické české politiky po
jejím více než dvacetiletém zrání.
První ryze soukromý projekt vytvoření politické strany „shora“ v dějinách české demokratické politiky s cílem privatizovat část
veřejné moci byl tedy úspěšný jen do doby, než
sám vlastními chybami odhalil své vlastní
slabiny, dosud skrývané pod růžovým obalem,
a vyčerpal se. Nebýt toho, fungoval by zřejmě
docela dobře dál a ještě by posiloval své pozice
a vliv. Otázkou tedy zůstává míra tolerance
(části) české veřejnosti k podobným subjektům. Stanou se normou, nebo byl rafinovaný
projekt VV výjimkou?
PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
člen Katedry aplikované jazykovědy

Nakladatelství C. H. Beck v letošním roce vydalo JUDr. Bohuslavu
Petrovi, Ph.D. odbornou publikaci
v edici Právní instituty „Nabývání
vlastnictví originárním způsobem“.
Autor v ní navazuje na svou monografii
Vydržení v českém právu, která se
dočkala dvou vydání (2002 a 2006).
Kniha uceleně a systematicky popisuje
problematiku nabývání vlastnického
práva originárním způsobem.
Autor rozebírá samotný pojem vlastnického práva a způsoby jeho nabývání. Dále se zevrubně věnuje
jednotlivým originárním způsobům
nabývání vlastnictví, a to komplexně
od nejstarších právních institutů.
Postupně je tak podán výklad k nabytí vlastnického práva přivlastněním, nálezem, přírůstkem, vytvořením nové věci, zpracováním,
smísením a vydržením a nechybí ani právotvorné rozhodnutí soudu
nebo státního orgánu a nabývání vlastnického práva ze zákona.
Stranou nezůstalo ani nabývání vlastnického práva od nevlastníka.
Kromě historického exkurzu u jednotlivých institutů obsahuje dílo
rozbor platné právní úpravy konfrontovaný i s návrhem nového
občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena také na aktuální
judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.
Kniha bude přínosem nejen pro studenty, ale i pro odborníky z řad
soudnictví a veřejné správy.
doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D.
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Akademický střelecký klub

Akademický střelecký klub zahájil sezonu ve čtvrtek 21. dubna 2011 na
střelnici Borek, kde proběhla střelecká soutěž za finanční podpory
z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2011, kterou ASK obdržel. Soutěž byla organizována jako soutěž
jednotlivců v mířené střelbě na cíl (mezinárodní terč ve vzdálenosti
10 m) ve dvou disciplinách - 1. pistole 9 mm ČZ 100 a 2. revolver
ráže 5,6 mm (.22 LR) ZHR 261.
V kategorii žen se na 1. místě umístila Martina Michková s počtem 159
bodů, na 2. místě Kamila Dvořáková s počtem 156 bodů a na třetím
místě Sylva Bradáčová s počtem 144 bodů. V kategorii mužů se na
1. místě umístil Jiří Hostička s počtem 175 bodů, na druhém místě
Jaroslav Šnejdar s počtem bodů 164 a na třetím Radek Stejskal také
s počtem bodů 164.
Jana Píchová

Zleva: 1. místo - M. Michková, 2. místo - K. Dvořáková, 3. místo - S. Bradáčová,
4. místo - Z. Maternová, 5. místo - H. Havlíčková.

Zleva: 2. místo - J. Šnejdar, 1. místo - J. Hostička, 3. místo - R. Stejskal, Milan Veselý,
stojící: P. Lukáš, J. Zacharčenko, R. Šimek, Š. Strnad, J. Kříha, M. Stejskal.

PLÁN ČINNOSTI

Akademického střeleckého klubu při VŠERS v roce 2011
Poř. TERMÍN
č.

AKCE

1.

23. 3. 2011

Členské schůze ASK

2.

21. 4. 2011

3.

19. 5. 2011

Trénink a střelecká soutěž Milan Veselý
Střelnice Borek
Jana Píchová
u Č. Budějovic
Josef Kříha
15.00-18.00 h
Karel Tomášek
Sylva Bradáčová

4.

Květen 2011 Propagační akce
pro studenty středních
škol v Č. Budějovicích

5.

23. 6. 2011

6.

Červen 2011 Účast na střelecké
soutěži Krajského
vojenského velitelství

7.

Trénink členů
a přátel ASK

ODPOVÍDÁ - MÍSTO AKCE
ZABEZPEČUJE ČAS

Milan Veselý
Budova VŠERS
Jana Píchová
16.00 h
Sylva Bradáčová

Milan Veselý
Jana Píchová
Karel Tomášek

Střelnice Borek
u Č. Budějovic
15.00-17.00 h

Milan Veselý
Jana Píchová
Lubomír Pána
Josef Kříha
Štěpán Strnad

Střelnice Borek
u Č. Budějovic

Střelnice Borek
u Č. Budějovic
09.00-13.00 h

6. 10. 2011

Střelecká soutěž
„O pohár rektora VŠERS“
+ 8. výročí založení
VŠERS

Milan Veselý
Jana Píchová
M. Kovaříková
Radek Stejskal

8.

3. 11. 2011

Střelnice Borek
u Č. Budějovic
14.00-16.00 h

9.

Trénink členů a přátel ASK Milan Veselý
UKONČENÍ STŘELECKÉ Jana Píchová
SEZÓNY
Karel Tomášek
Štěpán Strnad

Květen nebo MIMOŘÁDNÁ AKCE ASK
červen 2011 Přípravný kurz k získání
zbrojního průkazu
pro členy ASK

Společenský a sportovní
den VŠERS a ASK
„Rektoriáda“

Gabriel Švejda Střelnice Borek
Růžena Ferebauerová u Č. Budějovic
Milan Veselý
14.00-18.00 h
Jana Píchová
Josef Kříha
Karel Tomášek
Sylva Bradáčová

Gabriel Švejda Střelnice Borek
Růžena Ferebauerová u Č. Budějovic
Milan Veselý
14.00-18.00 h
Jana Píchová
Lubomír Pána
Josef Kříha
Karel Tomášek
Sylva Bradáčová

Milan Veselý
Jana Píchová
Lubomír Pána

Budova VŠERS
Střelnice Borek
u Č. Budějovic
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