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VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 18. 1. 2013 se na Vysoké škole evropských
a regionálních studií uskutečnil „Den otevřených
dveří“.
Pro budoucí studenty byla v 10:00, 13:00 a 15:00
připravena prezentace o škole a možnostech studia a poté si studenti mohli prohlédnout prostory
školy. Den otevřených dveří se ve stejných časech
uskutečnil v budově školy v Žižkově ulici č. 4
i na detašovaném pracovišti v Příbrami v Dlouhé
ulici č. 163.
Zájemcům o studium se věnovali všichni zaměstnanci
školy i studenti VŠERS. Den otevřených dveří potvrdil
zájem studentů o naši školu.

Nyní nabízí VŠERS 3 bakalářské programy a to:

 Ekonomika a management
se studijním oborem Management a marketing služeb
je možné vybrat si ze 3 specializací a to:
 Obchodně podnikatelské služby
 Finanční služby
 Služby cestovního ruchu

 Bezpečnostně právní činnost
se studijním oborem Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

 Mezinárodní teritoriální studia
se studijním oborem Regionální studia

Ph.Dr. L. Havelková, Ph.D. a RNDr. R. Ferebauerová

Za jakých podmínek může být přijat student ke
studiu na VŠERS?
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském
studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení je založeno na ústním
motivačním pohovoru. Součástí přijímacího
řízení je jazykový test, který bude použit při
zařazení studentů do jazykových skupin.
Přihlášku ke studiu vyplňuje student elektronicky na https://is.vsers.cz/ prihlaska.php.

Základní informace o studiu

 Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním i kombinovaném. Studium se ukončuje státní
závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce.
Absolventům je přiznán titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“)
 Konzultace v kombinovaném studiu probíhají v pátek odpoledne
a v sobotu
 Výuka probíhá v českém jazyce
 Délka studia je 3 roky
 Cena studia je 42 600,- Kč za akademický rok
 Účastníci mají k dispozici on-line přístup k informacím administrativního charakteru, termínům výuky, zkušebním termínům, studijním
výsledkům a k doplňkovým studijním materiálům.
ferebauerova@vsers.cz

Budoucí studenti?

2

VĚC VEŘEJNÁ

Úspěšně ukončený grantový projekt z OP VK

Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního
vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje II,
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0041

V prosinci 2012 VŠERS, o.p.s. úspěšně ukončila projekt „Nové výukové metody a využití
informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních
a středních školách Jihočeského kraje II“.
Na závěr projektu proběhl pracovní workshop, kterého se zúčastnil rektor VŠERS, o.p.s.
doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., členové
realizačního týmu, zástupci lektorů a cílové
skupiny.
Na workshopu byly vyhodnoceny výstupy
projektu, tvorba studijních materiálů k deseti
realizovaným vzdělávacím kurzům, inovace
či vytvoření PC programů – program „On line
testování“, e-learningové aplikace a programu
pro práci s interaktivní tabulí a dále zde byly
prezentovány zkušenosti a závěry z projektu.
Aktivity projektu byly přijaty cílovou skupinou s velice pozitivním ohlasem, pedagogové
základních a středních škol uvítali možnost
bezplatného vzdělávání přímo na svých školách. Na základě vyhodnocení analýzy z realizovaných vzdělávacích kurzů měla cílová skupina největší zájem o vzdělávací kurzy, které
se věnují zapojení ICT do výuky obecně, obsah
kurzu oslovil pedagogy různých aprobací,

především I. a II. ročníku základních škol. Dále
posluchači kladně ohodnotili vytvoření podkladů ke kurzům na CD nosiči a přístup ke studijním materiálům přes e-learning. K úspěšné

Nové vědecko-výzkumné
projekty

Rozvoj vědecké a vědecko-výzkumné činnosti je nejen prioritou, ale
i vizitkou každé vysoké školy. Je proto vhodné se na začátku roku
2013 na chvilku zamyslet a bilancovat rok 2012. V roce 2012 VŠERS
získala nebo se jako partner podílí na celkem 8 projektech, z nichž
nejvýznamnějším je projekt „Ochrana obyvatelstva a řešení krizových
a mimořádných událostí – CZ.1.07/2.4.00/31.0224“, realizovaný ve
spolupráci s ČVUT, dále se jedná o mezinárodní projekt „EU-EVERYPLACE: Less Widely Used and Taught Languages in Less Widely
Known and Visited Places“. Většina z těchto projektů má z hlediska
harmonogramu přesah i do dalších let, úkolem školy tak bude hlavně
jejich úspěšná realizace. Z pohledu regionálního působení školy je
neméně významným projektem „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji CZ.1.07/3.2.08/02.0043“.
Nejvíce potěšující informací však je, že se po mnohaletém úsilí podařilo
poprvé v historii získat od Grantové agentury ČR grant na projekt
„Rok 1989 v Jihočeském kraji v komparativní perspektivě“, který bude
v následujících pěti letech řešit tým vedoucího katedry Společenských věd VŠERS, doc. PhDr. Lukáše Valeše, Ph.D. Strategicky
důležitým úkolem je ale neustat a i do budoucna dosáhnout dalšího
kvalitativního růstu vědecko-výzkumné činnosti tak, aby odpovídala
nejen požadavkům vyplývajících ze standardů MŠMT a Akreditační komise, ale došlo i k větší provázanosti se studijními programy
VŠERS.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.,
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj

realizaci projektu přispěla vybudovaná vazba
mezi vysokou školou a cílovou skupinou a také
získané cenné zkušenosti z již uskutečněných
projektů.
Bc. Alena Kundrátová

30. listopadu 2012 navštívil České Budějovice Ing. Miloš Zeman.
Na snímku si prohlíží, za přítomnosti ředitele Budvaru Ing. Jiřího
Bočka, publikace Vysoké školy evropských a regionálních studií,
které mu předává rektor doc. Lubomír Pána.

VĚC VEŘEJNÁ
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Na vánočním setkání akademické obce zaměstnanců VŠERS předal
rektor doc. PhDr. Karlu Dvořákovi, CSc., předsedovi správní rady
VŠERS, stříbrnou medaili „Za věrnost VŠERS“.

TŘI ROKY OBORU MARKETING
MANAGEMENT SLUŽEB

V roce 2009 začala historie nového studijního oboru Marketing management služeb, akreditovaného na VŠERS nejprve v prezenční formě
studia, od roku 2011 je možné bakalářské studium absolvovat i v kombinované formě. Nový studijní obor si vyžádal i založení katedry Managementu a marketingu služeb.

Základní cíle studijního programu a zaměření studia
Pro zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce jsou do studijního
plánu zahrnuty vedle předmětů ekonomického a manažerského zaměření a odborných profilujících předmětů také předměty, které posilují
komunikativní schopnosti ve dvou světových jazycích, rozvíjejí počítačovou gramotnost, utvářejí sociální a komunikační kompetence,
podporují schopnost samostatné i týmové práce. Důležitou složkou
studijního programu je utváření právního vědomí, dovednost orientovat se v právním řádu České republiky, pracovat s právními normami
oblasti ochrany spotřebitele a komunikovat v rovině základních právních
pojmů. Regionální aspekt oboru se projevuje v zahrnutí principů
společenské odpovědnosti k trhu služeb. Pro zvýšení profesní úrovně
studijního oboru, resp. absolventů se postupně do výukového procesu
zapojují zkušení odborníci z praxe, a to formou vybraných přednášek,
případových studií a dalších aktivitách.
Nedílnou součástí připravenosti absolventů je zvyšování a rozvíjení
jazykové gramotnosti prostřednictvím intenzivní jazykové přípravy.
V souladu s požadavkem Evropské unie je kladen důraz na osvojení
dvou jazyků (angličtina, němčina, ruština), a to na úrovni B2 pro
první cizí jazyk a A2 pro druhý cizí jazyk. Povinným jazykem je angličtina, dále je možné vykonat zkoušku k získání některého stupně cambridgského certifikátu. Druhý povinně-volitelný jazyk je němčina,
s ohledem na možnosti práce v příhraničních regionech, především
v Horním a Dolním Rakousku a východním Bavorsku. V německém
jazyce mohou studenti získat Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
Goetheova Institutu (ZD) nebo Deutsches Sprachdiplom (DSD KMK
der BRD). Třetí výběrový jazyk (ruština) umožní komunikaci s regiony
východní Evropy. Zájemci mohou získat (např. v Ruském středisku
vědy a kultury) mezinárodně uznávaný certifikát z obchodní ruštiny
(pokročilá úroveň), z běžné ruštiny (základní úroveň) certifikát vydávaný Státním institutem ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě.
Etapy bakalářského studijního programu

První ročník – cílem je vybudovat teoretické základy ekonomických
a manažerských předmětů a rozšířit znalosti a dovednosti všeobecněvzdělávacích předmětů a cizích jazyků tak, aby mohly být v dalších
semestrech využívány pro odbornou profilaci a aplikovány v odborných
předmětech.

Druhý ročník – prohlubuje ekonomické, manažerské a právní vědomosti. Od druhého semestru je připravena nabídka povinně volitelných

předmětů, které slouží ke specializaci studentů a podpoře volitelné státní
zkoušky z vybrané oblasti služeb. Bakalářský seminář v letním semestru je oporou k získání základních dovedností nutných pro zpracování
bakalářského tématu práce.

Třetí ročník – nabídka povinných a povinně volitelných předmětů
vytváří prostor pro rozvoj specializace studentů. Studenti kombinovaného studia, kteří nepracují v oboru, vykonávají odbornou praxí,
která vede k upevnění kompetencí v reálném prostředí firem a institucí
poskytujících služby a podporuje dopracování tématu bakalářské
práce. Na závěr bakalářského studia student skládá dvě povinné státní
závěrečné bakalářské zkoušky (z Managementu a marketingu služeb
a Ekonomie). Specializační státní závěrečnou bakalářskou zkoušku studenti volí alternativně z nabídky: služeb cestovního ruchu, obchodně
podnikatelských služeb, finančních služeb. Specializační státní bakalářská zkouška koresponduje s tématem bakalářské práce.

Profil absolventa a uplatnění absolventů na trhu práce
Profesně zaměřené bakalářské studium „Management a marketing
služeb“ připravuje absolventy pro výkon pracovních pozic odborných
pracovníků, manažerů střední úrovně v oblasti širokého spektra služeb
v podnikatelské sféře (placených služeb) a pro oblast regionální veřejné
správy. Absolvent studijního oboru získá vysokoškolské bakalářské
vzdělání pro sféru managementu a marketingu služeb, která vykazuje
dostatečný potenciál pro uplatnění těchto absolventů na trhu práce.
Získané znalosti umožní absolventům aplikovat základní vědomosti
o komunikačních systémech a procesech, informačních technologiích,
zakládání a finančního řízení malých, středních a rodinných firem
ve strukturách podnikatelské sféry služeb, resp. ekonomiky služeb.
Důraz je kladen na podnikání s regionálními specifiky s podporou
úzkých kontaktů s regionální praxí.

Dosavadní tříletý zájem studentů o studijní program prokázal, že jde
o specifický studijní program, který není nabízen na veřejných vysokých školách v Jihočeském kraji, resp. ČR a potvrdil význam zaměření na problematiku služeb. Předností realizovaného programu je
jeho profesní zaměření s úzkou vazbou na regionální trh služeb a uplatnění absolventů v regionálních subjektech. Konkurenční výhodou studijního programu je specifický obor studia s orientací na ekonomiku
služeb, která vykazuje dlouhodobě značný potenciál a osobní prostředí
vysoké školy, které nemůže nabídnout velká univerzita s velkým počtem studentů na ekonomických oborech. Další předností programu
je posílení výuky jazyků pro zvýšení vlastní jazykové gramotnosti
studentů a pro zvýšení internacionality studijního programu ve smyslu
aktivní podpory výměny studentů a pedagogů např. v programech
ERASMUS.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.,
garantka programu
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KONFERENCE K PROJEKTU

PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043

V listopadu 2012 proběhla konference k projektu, které se zúčastnilo
80 účastníků z České republiky, Rakouska a Německa. V úvodu vystoupil rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.
doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. a ředitel Hasičského záchranného sboru
(partnera projektu) plukovník Ing. Lubomír Bureš.

Uskutečnila se v krásných prostorách Malovaného sálu bývalého
Augustiniánského kláštera v Borovanech. Účastníci jednání pozitivně
hodnotili jak odborné příspěvky řečníků, tak vybrané místo konání.
Konferenci zaštítil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Zimola Jiří.
ferebauerova@vsers.cz

Vzdělávání strážníků obecních (městských) policií
Jihočeského kraje
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vysoká škola evropských a regionálních studií ve spolupráci s Jihočeským krajem a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje realizuje od
1. 11. 2011 do 31. 10. 2014 projekt „Podpora dalšího vzdělávání
příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji“ (registrační
č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046). Hlavním cílem tohoto projektu je podpora profesního rozvoje a týmové spolupráce strážníků obecních
(městských) policií Jihočeského kraje.
V rámci projektu postupně vzniká 19 vzdělávacích programů, přičemž ke 12 z nich budou vytvořeny studijní opory, které budou volně
přístupné na webových stránkách projektu.
Doposud bylo uskutečněno 5 vzdělávacích programů, a to Asertivita
a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů
(PhDr. Pospíšil); Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS
a fyzickou ostrahou (Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.); Praktický nácvik
zdravotnické první pomoci (Radka Krygarová); Činnost v oblasti
dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích
(Jan Roneš) a Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření,
zvládání stresových situací (PhDr. Pospíšil). Tyto kurzy vedli erudovaní lektoři a odborníci na danou problematiku, kterým se podařilo
vzbudit zájem u strážníků obecních (městských) policií. Celkem bylo
podpořeno 122 osob. Realizované vzdělávací programy byly hodno-

ceny ryze kladně, a to nejen kvůli zkušeným přednášejícím a aktuálnosti témat, ale především kvůli praktickému zaměření kurzů. V rámci
vzdělávacího programu Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS
a fyzickou ostrahou získali strážníci možnost zúčastnit se exkurze do
prostor Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích. Vzdělávací program Praktický nácvik zdravotnické první pomoci se konal
přímo v zasedací místnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kde byly poskytnuty vhodné podmínky pro samotnou
realizaci praktického nácviku.
V současné době je nabízen vzdělávací program Ochrana životního
prostředí pod vedením pana Mgr. Kříhy, který se uskuteční 29. března
2013. Obsahem tohoto kurzu je především legislativa vztahující se
k životnímu prostředí a problematika odchytu zvířat. Dále se plánuje
realizace vzdělávacího programu Etika a základní komunikační
dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek (PhDr. Pospíšil)
a Základy spolupráce s cizineckou policií (Mgr. Šafář).
Tento projekt se čím dál tím více dostává do povědomí strážníků obecních (městských) policií, nabízí jim jedinečnou možnost vyměnit si
cenné zkušenosti z výkonu profese a my věříme, že i nadále bude trvat
zájem o spolupráci a o další vzdělávání.
Mgr. Eva Boušková, asistentka projektu
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PROJEKT

Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola, Březnice, Rožmitálská 340 realizuje od
1. února 2012 projekt „Inovace vzdělávacího
programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“, na který byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.
č. projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0018). Jedním
z partnerů projektu je i Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České
Budějovice.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím inovace vzdělávacího
programu, která probíhá v souladu s požadavky
a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, vytvořením kreditního systému hodnocení, rozšířením nabídky kombinované formy
vzdělávání pomocí e-learningového portálu.
Zároveň dojde k propojení teoretických poznatků a k lepší uplatnitelnosti studentů na trhu
práce. Projekt přispěje i k většímu propojení
teoretických poznatků s praxí a k lepšímu
seznámení s činnostmi na jednotlivých pracovištích. K tomu využíváme především zku-

„Inovace vzdělávacího programu v souladu
s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“

šeností všech jedenácti partnerů našeho projektu, a to Města Březnice, ALKA, o.p.s.,
Příbram, Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb, CENTRUM Rožmitál pod
Tř., poskytovatel sociálních služeb, Mateřské
centrum PAMPELIŠKA Březnice, Dětský domov a Školní jídelna, Solenice, Dětský domov
HUSITA, o.p.s., Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace, Vysoká škola evropských
a regionálních studií, o.p.s., Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram, Základní škola,
Mateřská škola a Praktická škola, Příbram,
Pod Šachtami 335. Budou vytvořeny Metodiky
studijní praxe a dále e-learningový vzdělávací
kurz usnadňující vstup studentů do procesu
praxe, který umožní propojení školy se zástupci zaměstnavatelů.
Mezi další klíčové aktivity projektu patří inovace hlavních studijních předmětů, využití
nových didaktických přístupů a metod výuky,
vytvoření studijních opor a především zpracování metodických materiálů do e-learningové podoby, využití moodlu pro studium
i kontrolní testy.

Zasedání AS VŠERS, o.p.s.

29. zasedání AS VŠERS proběhlo ve středu dne 12. 12. 2013. Tentokrát jsme se sešli v Příbrami a projednali některé důležité úkoly.
Nejdůležitějším projednávaným bodem programu bylo schválení
žádostí o reakreditace dvou bakalářských programů Bezpečnostně
právní činnost a Ekonomika a management.
Po připomínkách členů AS byly oba navrhované programy schváleny.
V dalším programu dr. Dušek přednesl zprávu o stavu příprav na konferenci VŠERS, která se bude konat 21.–22. 3. 2013 v Českých
Budějovicích. Rektor VŠERS informoval o letošní evaluci VŠERS
Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské
Bystrici.
Jiří Korostenski – předseda AS VŠERS

V rámci podpory spolupráce s vysokoškolským
sektorem již bylo uskutečněno 5 seminářů, a to
na téma: Historie a organizace EU, veřejná
správa v EU, český politický systém, ochrana
a tvorba životního prostředí, aplikovaná informatika a v měsíci únoru se uskuteční další dvě
přednášky ze semináře Sociální systém.
Pro absolventy VOŠ bude velkým přínosem
nejen zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, ale
i možnost navazujícího vzdělávání ve zkráceném bakalářském studiu na VŠERS. Díky
inovaci studijního programu, rozšíření studijních předmětů či doplnění studovaných
předmětů prostřednictvím jednotlivých seminářů se zlepší prostupnost mezi VOŠ Březnice a VŠERS České Budějovice, pobočka
Příbram. Studenti budou na vysokoškolské
studium lépe připraveni, což ve svém důsledku povede ke zkrácení doby studia. Celý
projekt bude ukončen v lednu 2014.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice

„Udržitelný rozvoj a environmentální výchova
ve vzdělávání pedagogických pracovníků“,
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0075.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., nabízí v rámci
projektu „Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání
pedagogických pracovníků“ studijní materiály pro potřeby školních
koordinátorů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Celkem
je nabízeno 16 titulů vztahujících se
k tematice environmentální výchovy. Každá publikace obsahuje vlastní problematiku a zároveň se obsahově prolíná a doplňuje s ostatními. Konkrétně se jedná o následující
tituly: Domácí ekologie a životní cyklus výrobku; Environmentální
výchova v České republice a v EU, systém environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty; Environmentální výchova v terénu, Environmentální politika, Financování environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v České republice, Školní projekty v environmentální výchově
a jejich využití ve školní praxi; Vývoj vztahu člověka a přírody; Globální
souvislosti, problémy a výchova; Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, Role a funkce koordinátora EVVO; Principy udržitelného rozvoje; Práce se skupinou, programy a nabídka
středisek ekologické výchovy; Zdravá města a místní Agenda 21; Životní prostředí v České republice a regionu, Ekologická etika a Ekologizace provozu školy. Dále je k dispozici manuál Les vyučuje, ve kterém
zájemci naleznou tipy na výuku různých předmětů v lesním prostředí.
Bližší informace a uvedené materiály lze volně stáhnout na webových
stránkách projektu: http://granty.vsers.cz/evvo/, popř. osobně vyzvednout na poradenských centrech v Českých Budějovicích, Příbrami, Telči
a Klatovech.
Ing. Petra Klimešová, manažerka projektu
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Studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/19.0011

V březnu roku 2011 začala Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o.p.s. prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání realizovat projekt s názvem Studium v oblasti pedagogických věd podle
§ 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., registrační číslo projektu CZ.1.07/
1.3.00/19.0011. Cílovou skupinu projektu tvoří pedagogičtí pracovníci,
kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro výkon své profese. Projekt
obsahuje čtyři klíčové aktivity, které se orientují na tvorbu standardů
pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, na vytvoření a ověření distančních modulů pro vzdělávání,
včetně nástrojů pro sebehodnocení, pro komunikaci s tutorem a hodno-

cení (profesní portfolia), dále na proškolení pedagogických pracovníků
a na vyhodnocení dopadů vzdělávání. Území dopadu a realizace projektu je Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.
V rámci jedné z klíčových aktivit projektu, která je zaměřena na
proškolení pedagogických pracovníků, dochází k realizaci vzdělávacích
programů Doplňující pedagogické studium a Studium speciální pedagogiky. Tyto vzdělávací programy byly otevřeny ve všech pěti krajích
a ze strany cílové skupiny byl o ně velký zájem. Vzdělávací programy
trvají v délce tří semestrů, v kombinované formě studia, přičemž
prezenční výuka probíhá o sobotách přibližně dvakrát do měsíce.
V současné době mají účastníci studia splněny všechny studijní povinnosti a probíhají ve všech krajích závěrečné zkoušky. Závěrečná
zkouška v obou vzdělávacích programech se skládá z obhajoby písemné závěrečné práce a složení ústní zkoušky před komisí. Úspěšný
absolvent závěrečné zkoušky získá osvědčení s celostátní platností,
které bude sloužit jako doklad o získání kvalifikace dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Závěrečných zkoušek se zúčastní celkem přibližně 550 pedagogických pracovníků.
V Jihočeském a Plzeňském kraji již všichni prošli závěrečnou zkouškou, přičemž úspěšnost absolventů byla vysoká.
Projekt se nachází cca v polovině doby realizace a realizační tým bude
nadále pracovat na činnostech, které jsou určeny klíčovými aktivitami projektu. V rámci klíčové aktivity číslo tři dojde k opětovnému
otevření vzdělávacích programů Doplňující pedagogické studium
v Jihočeském, Libereckém a Ústeckém kraji a pravděpodobně také
v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Ing. Leskovcová, asistentka projektu

Exkurze do Centra simulačních a trenažerových technologií

Dne 6. 2. 2013 se zástupci Vysoké školy evropských a regionálních
studií (doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., Ing. Jiří Dušek, Ph.D. a studenti Jindřich Petřík a Miroslav Michálek) zúčastnili exkurze do
Centra simulačních a trenažerových technologií (CSTT) AČR v Brně,
kde se seznámili s organizací a průběhem cvičení CAX (Computer
Assisted Exercise) 15. ženijní brigády Bechyně a Samostatných záchranných rot Olomouc a Rakovník na téma: VYUŽITÍ Szr pro plnění
úkolů v rámci INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU ČR.
S průběhem cvičení, schopnostmi krizového managementu města řešit

krizovou situaci výbuchu zimního stadionu ve Strakonicích v součinnosti se složkami IZS i s moderními metodami konstruktivní simulace
seznámil návštěvníky velitel CSTT podplukovník Ing. Ladislav
Havelka, Ph.D. a doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc. Tuto výjimečnou
exkurzi se podařilo zorganizovat v rámci řešení projektu Ochrana
obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí, r.č. CZ.1.07/
2.4.00/31.0224.
dusek@vsers.cz
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Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí
v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
tyto kurzy:

Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího
programu na základních a středních školách Středočeského kraje, CZ.1.07/1.3.04/01.0027
Název kurzu

Termín

Místo realizace

Cena/osoba

Databáze a systémy pro uchování dat

17. 1.–18. 1. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

Bezpečnost informačních systémů
Etiketa jako součást výchovy

15. 1.–16. 1. 2013

24. 1.–25. 1. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

2.500,– Kč

Dynamická elektronická prezentace rozšíření učiva fyzicky

28. 1.–29. 1. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

ICT a průřezová témata v přírodovědných předmětech

31. 1.–1. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

Globální problémy ochrany životního prostředí v ŠVP ZŠ
Mediální výchova

Moderní programování a jeho využití při naplňování ŠVP

29. 1.–30. 1. 2013
4. 2.–6. 2. 2013

5. 2.–6. 2. 2013

Počítačová podpora výuky matematiky na ZŠ

7. 2.–9. 2. 2013

Práce s grafikou

14. 2.–16. 2. 2013

Rozšíření výuky matematiky pomocí výukových programů

14. 2.–15. 2. 2013

Pokročilé používání ICT ve výuce

Regionální tématika v environmentální výchově

VŠERS, o.p.s. Příbram

VŠERS, o.p.s. Příbram

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

2.500,– Kč

2.500,– Kč

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

11. 2.–12. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

13. 2.–14. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

2.500,– Kč

2.500,– Kč

Využití ICT při výuce ekonomických předmětů

15. 2.–16. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

Využití e-learningu ve výuce na ZŠ a SŠ

19. 2.–21. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

Využití partnerských vztahů měst a obcí Středočeského
kraje pro marketing škol
Využití ICT při výuce humanitních předmětů

18. 2.–19. 2. 2013

20. 2.–21. 2. 2013

Využití ICT při výuce cizích jazyků

21. 2.–22. 2. 2013

Využití interaktivních metod při výuce cizích jazyků
na ZŠ a G
Zdravý životní styl dospívající mládeže

27. 2.–28. 2. 2013

Využití ICT v environmentální výchově na ZŠ

Základy používání ICT ve výuce

VŠERS, o.p.s. Příbram

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

2.500,– Kč

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

25. 2.–26. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

26. 2.–27. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

22. 2.–23. 2. 2013

VŠERS, o.p.s. Příbram

VŠERS, o.p.s. Příbram

2.500,– Kč

2.500,– Kč

2.500,– Kč
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Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího
programu na základních a středních školách Jihočeského kraje, CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Název kurzu

Termín

Místo realizace

Motivace žáků a studentů při řešení slovních úloh
z matematiky

22. 2. 2013

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

2.800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

600,– Kč

Inovace využívání partnerských měst, obcí, škol Jč. kraje
se zahraničím při výuce cizích jazyků

21. 2. 2013

Globální problémy ochrany životního prostředí

25. 2. 2013

Využití e-learningu při distančním vzdělávání

26. 2. 2013

Práce s médii při výuce (učebnice, digitální nosiče dat),
aktivní přístup k odstraňování negativních vlivů.

27. 2. 2013

Využití ICT při environmentální výchově

28. 2. 2013

Bezpečnost práce na počítači a internetu, správa dat
na počítači, zálohování

4. 3. 2013

Využití ICT při výuce ekonomických předmětů

6. 3. 2013

On-line testování znalostí a schopností žáků

8. 3. 2013

Rozšíření výuky matematiky pomocí výukových programů

11. 3. 2013

Zdravý životní styl adolescentů

13. 3. 2013

Zpracování edukačních programů pomocí nových
prezentačních technologií

15. 3. 2013

Regionální tematika v environmentální výchově

18. 3. 2013

Seminář pro zvýšení konkurenceschopnosti učitelů
na trhu práce v oblasti efektivní obsluhy PC

19. 3. 2013

Využití interaktivních metod při výuce cizích jazyků

20. 3. 2013

Moderní metody ve výuce anglického jazyka

21. 3. 2013

Využití ICT při výuce humanitních předmětů

22. 3. 2013

Seminář pro práci se zrakově zdravotně postiženými

25.–26. 3. 2013

Moderní programování v objektově orientovaném
programovacím jazyku Java

27.–30. 3. 2013

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

Cena/osoba

400,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

400,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

400,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

300,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

400,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

800,– Kč

800,– Kč
800,– Kč
2.800,– Kč

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol CZ.1.07/1.3.00/08.0237
Projektový manažer (kvalifikační kurz)

1. 3.–21. 6. 2013

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice, Příbram

11.100,– Kč
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Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami CZ.1.07/1.2.06/03.0014
Možnosti využívání aktivit s využitím koně
v pedagogické praxi

6. 7.–13. 7. 2013

Martinice,
okr. Příbram

7.600,– Kč

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků
CZ.1.07/1.3.00/14.0075

Specializační studium školního koordinátora EVVO

Název kurzu

4. 10. 2013 až
31. 1. 2014

České Budějovice, Příbram,
Klatovy, Telč

16.600,– Kč

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti
s obtížemi v chování CZ.1.07/1.3.06/03.0027

Etiologie příčin nestandardních projevů v chování dětí
předškolního věku

Poruchy chování dětí předškolního věku a jejich
specifické projevy

Termín

26. 3. 2013
2. 4. 2013

Poruchy pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou na MŠ

9. 4. 2013

Charakteristiky a rozvoj vnímání dítěte v mateřské škole

16. 4. 2013

Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem v MŠ
(Respektovat a být respektován)

23. 4. 2013

Zvládání negativních emocí v MŠ
(Respektovat a být respektován)

Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společně
s dětmi v MŠ (Respektovat a být respektován)

Rizika trestů a co namísto nich v MŠ
(Respektovat a být respektován)

Rizika pochval a odměn a co namísto nich v MŠ
(Respektovat a být respektován)

Využití relaxačních technik při práci s problémovými
dětmi v MŠ
Příběhy a rituály pomáhají s problémy u dětí
předškolního věku

30. 4. 2013
7. 5. 2013
14. 5. 2013
21. 5. 2013
28. 5. 2013
4. 6. 2013

Osobnost pedagogického pracovníka mateřské školy

11. 6. 2013

Komunikační dovednosti jako jedna z klíčových
kompetencí pedagoga mateřské školy

18. 6. 2013

Rodina a škola – práce s rodinou a mateřskou školou

25. 6. 2013

Místo realizace

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

Cena/osoba

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč
650,– Kč
650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

650,– Kč

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

VŠERS, o.p.s.
České Budějovice

V případě Vašeho zájmu o nabízené kurzy nebo pro podání bližších informací se, prosím, obracejte
na e-mail: projekty@vsers.cz, pklimesova@vsers.cz
nebo prostřednictvím telefonu: 386 116 836, 725 377 729.
Přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách: http://granty.vsers.cz/

650,– Kč

650,– Kč
650,– Kč
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Vysoká škola evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích
a Konrad-Adenauer-Stiftung Prag
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Udržitelný rozvoj IV.
– Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie
v programovacím období 2007–2013 a perspektivy rozvoje 2014–2020,
která se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
a primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy

Termín konání: 21. 3.–22. 3. 2013
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice
(zastávka MHD U Soudu), zasedací místnost zastupitelstva

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí,
neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

Cíle konference:

1. Zhodnotit současné přístupy k problematice udržitelného
rozvoje, které jsou založeny na evropské integraci a rovnováze cílů ekonomických, sociálních, ekologických
a environmentálních.

2. Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovně z hlediska
současného ekonomického vývoje.

3. Postihnout základní trendy a prognózovat scénáře
budoucího vývoje, příležitosti a hrozby v rámci EU.

Jednací jazyky konference:

čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština

Kriminologické dny
na Policejní akademii
ČR v Praze

Ve dnech 30.–31. ledna 2013 se konala v prostoru objektu Policejní akademie České republiky v Praze
odborná mezinárodní konference I. Kriminologické
dny, kterou pořádala Česká kriminologická společnost
ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze. V rámci
aktivního vystoupení se jí za Vysokou školu evropských a regionálních studií zúčastnili členové Katedry
právních oborů a bezpečnostních studií VŠERS, o.p.s.
(dále jen „KPOBS“) JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. se
svým příspěvkem „Kontrola kriminality mládeže
v České republice“ a Mgr. Josef Kříha „Význam
součinnosti a spolupráce orgánů obce v oblasti
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku pro lokální prevenci kriminality“.
Mgr. Josef Kříha

V rámci plenárního zasedání vystoupí:

• Prof. Ursula Männle (CSU)
– Poslankyně Zemského sněmu v Bavorsku (Bayerischer Landtag)
– Předsedkyně Výboru pro spolkové a evropské záležitosti
Zemského sněmu v Bavorsku
– členka a zpravodajka Výboru regionů Evropské unie
• Josef Rückl, Niederbayerns Polizeipräsident
• Simona Fink, vedoucí projektové kanceláře Bayern-Böhmen

TEMATICKÉ OKRUHY V JEDNOTLIVÝCH
ODBORNÝCH SEKCÍCH:

I. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje
II. Politologické a bezpečnostní aspekty udržitelného rozvoje
III. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání
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VI. konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia

VĚC VEŘEJNÁ

(pořádaná našimi zahraničními partnery,
tj. Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach)

V průběhu zimního semestru akademického roku 2012 až 2013, tj. dne
15.–16. 11. 2012 pořádala
naše partnerská Vysoká
škola bezpečnostného manažérstva v Košicach
(dále jen „VŠBM“) tematicky opět velmi
oborově aktuální a atraktivní VI. mezinárodní
vědeckou konferenci „Bezpečné Slovensko
a Európska Únia“, která si za cíl kladla
zejména zvýraznit významnost prevence
kriminality v Slovenské republice v kontextu
vysokoškolského vzdělávání v bezpečnostních
studijních programech při prolínání se do podmínek sjednocené Evropy, akcentující zabezpečení Schengenského prostoru v souvislosti
s ochranou osob a majetku. Ta se stává prioritní záležitostí za podmínek volného pohybu
osob jako členů Evropské unie a migrační vlny
ostatních zemí do jejích struktur. V rámci vystoupení se za Vysokou školu evropských a re-

gionálních studií (dále jen „VŠERS“) zúčastnili členové Katedry právních oborů a bezpečnostních studií VŠERS, o.p.s. (dále jen
„KPOBS“) pan JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.
se svým příspěvkem „Korupce v České
republice a ve Slovenské republice“, a pan
Mgr. et Bc. Josef Kříha s příspěvkem „Veřejnoprávní konsekvence pojistných podvodů
v podmínkách ČR“, který dílem po linii
KPOBS zájmově tematicky reflektoval již
úspěšně započatou mezinárodní spolupráci,
realizovanou v souladu s aktualizací dlouhodobého záměru VŠERS. (Viz BOD 2
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole
evropských a regionálních studií, o.p.s., podbod 2.1 Internacionalizace 2.1.1 Internacionalizace ve vzdělávání.) V tomto duchu je pojat
i realizovaný institucionální projekt partnerské VŠBM „Riziká a prevencia hospodár-

skej kriminality v podmienkach ekonomickej nestability“ (viz RČP: IP/18/ VŠBM/
2010). V rámci poukazované, po stránce obsahové a organizačně velmi zdařile uchopené
vědeckovýzkumné akce rovněž vystoupila
i zodpovědná spoluřešitelka naznačeného institucionálního projektu paní Ing. Jana Fabianová, PhD., z Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti VŠBM (dále jen „ÚELB“)
VŠBM, která taktéž obohatila sekci č. 2
„Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií“ o výsledky výzkumného
šetření i s ohledem k dílčím a celkovým cílům
uvedeného institucionálního projektu směřovaného k analytickému a syntetizujícímu postihu souvisejícímu s „identifikací a analýzou
rizik a nástrojů prevence hospodářské kriminality v období globální ekonomické nestability (viz příspěvek Dr. Jana Fabiánová
„Prieskum hospodárskej kriminality v Čechách
a na Slovensku“).
kriha@vsers.cz

Katedra právních oborů a bezpečnostních studií

V průběhu zimního semestru akademického
roku 2012/2013 došlo opět dle liniových požadavků a následné interakce s vedením VŠERS,
za využití stávajících a disponibilních personálních sil a potencionálu KPOBS k participaci
na faktickém zabezpečení výuky, zejména
odborných předmětů programu bezpečnostně
právní činnost, obor bezpečnostně právní
činnost ve veřejné správě, který je vysokou
školou zabezpečován. Realizací uskutečněných mobilit přednášejících v rámci programu
Erasmus, který je zaměřen na zahraniční spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání,
byla uskutečněna mimo jiné další návštěva zdejší akademické instituce ze strany pedagogů ze
zahraničních partnerských vysokých škol, kteří
se taktéž aktivně zapojili do výuky odborných
předmětů, zabezpečovaných zejména přednášejícími KPOBS. Nelze nepřipomenout již
tradičně realizovanou zahraniční návštěvu
významného odborníka a zaměstnance Ústavu technickej a technologickej bezpečnosti /dále jen „ÚTTB“/ partnerské Vysokej
školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach /dále jen „VŠBM“/ doc. Ing. Ľubomí-

ra Caise, CSc. V rámci svého aktivního vystoupení přednesl opět velmi atraktivní přednášku v rámci výuky odborných předmětů
zabezpečovaných přednášejícími KPOBS, tj.
vedoucím oddělení IZS a služeb Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Mgr.
Štěpánem Kavanem, Ph.D. „Krizové řízení
a havarijní plánování“, dále přednášejícím
a tajemníkem KPOBS Mgr. Josefem Kříhou
„Systém ochrany veřejného pořádku“. V rámci odborné diskuse byla s ohledem ke stavu
poznání a dynamičnosti právní úpravy v České
a Slovenské republice naznačena řada aktuálních a tematicky vzájemně odborně kompatibilních témat, včetně detekce problematických
okruhů, dotýkající se zejména kontinuálních
konsekvencí vývoje holisticky uchopené „bezpečnosti“ v podmínkách České a Slovenské
republiky. Doc. Ing. Ľubomír Cais, CSc.
(foto vpravo) následně v rámci uskutečněných formálních a neformálních setkání osobně
navštívil současného rektora VŠERS pana
doc. Dr. Lubomíra Pánu, Ph.D. Následně se
za účasti přednášejících a partnerů KPOBS
zúčastnil po linii KPOBS uspořádaného a or-

ganizačně zajištěného společenského večera
v útulném a příjemném prostředí naší krajské
metropole.
Mgr. Josef Kříha,
tajemník katedry
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Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Oddělení projektů a grantů, Žižkova 6, 370 01 České Budějovice
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

„Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání“
v rámci realizace projektu

„Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“,
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0075.

Termín konání: 22. března 2013
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, zasedací místnost zastupitelstva
Cíle konerence:
Cílem konference je informovat odbornou veřejnost o možnostech
realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v České republice. Budou diskutovány otázky týkající se problematiky vzdělávání pedagogů základních a středních škol v environmentální oblasti,
kompetence koordinátorů EVVO, aktivity center ekologické výchovy
a podobně.
Účastníci budou seznámeni s realizací a výstupy projektu „Udržitelný
rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“, který realizuje Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. společně s partnery projektu: Ústavem pro hospodářskou
úpravu lesů, Lesy ČR, Správou CHKO a NP Šumava a Biskupským
gymnáziem České Budějovice.
Konference je určena zástupcům základních a středních škol, měst,
obcí, představitelům MŠMT, MŽP ČR a reprezentantům vzdělávacích
institucí, zabývající se problematikou environmentálního vzdělávání.
Program konference
08:30 – 09:00 hod.
Prezence účastníků konference
09:00 – 09:15 hod.
Zahájení a úvodní slovo konference

09:15 – 11:30 hod.
11:30 – 12:30 hod.
12:30 – 13:30 hod.

Blok odborných přednášek
Závěr konference, diskuse
Oběd

Propozice ke konferenci
 Na konferenci se můžete přihlásit v termínu od 14. 1. 2013 do
7. 3. 2013 pomocí elektronického přihlašovacího formuláře, který je
k dispozici na http://konference.vsers.cz/form nebo zasláním přihlašovacího formuláře, uvedeného na http://granty.vsers.cz/evvo/.
Vyplněný formulář, prosím, zašlete na e-mail: leskovcova@vsers.cz.

 Konference Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve
vzdělávání (sekce III.) je pořádána v rámci projektu „Udržitelný rozvoj
a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“,
CZ.1.07/1.3.00/14.00.75. Z tohoto důvodu se konferenční poplatek
pro autory článků nevybírá.

Kontaktní osoby
Ing. Petra Klimešová, e-mail: pklimesova@vsers.cz,
mobil: +420 725 377 729
Ing. Martina Leskovcová, e-mail: leskovcova@vsers.cz,
mobil: +420 725 377 730
www.vsers.cz
http://granty.vsers.cz/evvo/

Síť EUROPE DIRECT a myšlenky
evropské integrace v Jihočeském kraji

Jen co dozněly dozvuky prvních českých přímých prezidentských voleb,
které dokázaly rozdělit společnost na dva nesmiřitelné tábory, objevuje
se na naší politické scéně další výbušné téma týkající se Smlouvy
o rozpočtové odpovědnosti Evropské unie – zda má Česká republika ke
smlouvě přistoupit nebo zůstat osamoceně společně s Velkou Británií
stranou. Budoucnost Evropy a Evropské unie však nespočívá jen
v rukách politiků, ale záleží především na samotných občanech Evropské unie, na jejich schopnosti vytvořit si vlastní názor na evropskou
integraci. K tomu ale potřebují srozumitelné a lehce dostupné informace, které velmi často vinou médií nemají k dispozici. I to byla jedna
z příčin vzniku EUROPE DIRECT, což je celoevropská informační síť,
kterou tvoří více než 480 regionálních informačních středisek, na 400
dokumentačních středisek, kontaktní online a telefonní dotazníková
služba po celém území Evropské unie. Informační síť EUROPE
DIRECT zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími
občany v regionech s cílem šířit povědomí a informace o Evropské unii
a aktivně podporovat diskuzi na místní a regionální úrovni.
V Jihočeském kraji toto středisko funguje v rámci Krajského úřadu
Jihočeského kraje, informace o Evropské unii zde byly ale poskytovány
široké veřejnosti ještě dříve. Na začátku roku 2003, přibližně rok a půl
před vstupem ČR do EU, byl na Krajském úřadu Jihočeského kraje

v Českých Budějovicích otevřen informační stánek o Evropské unii,
který organizačně a personálně zaštítilo oddělení vnějších vztahů
a zahraniční spolupráce. V květnu 2005 se pak zapojilo do sítě EUROPE
DIRECT zřizované Evropskou komisí, v rámci které funguje dodnes.
Informační centrum o Evropské unii – Europe Direct Krajského úřadu
Jihočeského kraje nabízí zdarma přednášky nebo semináře na aktuální evropská témata pro školy, úřady, knihovny i širokou veřejnost.
Smyslem tohoto informačního servisu však není jednostranná propagace Evropské unie, ale členové tzv. Teamu Europe se snaží občanům
přiblížit Evropskou unii a její dopad na život v regionu především nabídkou srozumitelných a prakticky využitelných informací. Kromě informačních služeb, nabízejí pomoc a poradenství v mnoha oblastech
souvisejících s možnostmi, jež nám členství v EU dává. Team Europe
v roce 2013 tvoří čtrnáct renomovaných odborníků a je potěšitelné, že
se šesti z nich se můžete setkat i na Vysoké škole evropských a regionálních studií (Ing. Jiří Dušek, Ph.D., PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., Mgr. Štěpán Strnad a nově také
RNDr. Růžena Ferebauerová a doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.). Bližší
informace o Teamu Europe a akcích na klíč lze nalézt pod odkazem
„http://www.europe-direct.cz/strediska/ceske-budejovice“.
dusek@vsers.cz
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Konference Medzinárodné vzťahy 2012
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Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Již potřinácté se v prosinci loňského roku konala na zámku ve Smolenicích úspěšná mezinárodní vědecká konference Medzinárodné
vzťahy 2012: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, kterou
pořádala Ekonomická univerzita v Bratislavě – Fakulta medzinárodných vzťahov a Taipei Representative Office, Bratislava. Konference
se zaměřila na 6 klíčových témat: Európska únia, Aktuálne otázky
svetovej ekonomiky, Aktuálne otázky práva v medzinárodných vzťahoch, Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky, Aktuálne
otázky interkultúrnych vzťahov a Aktuálne otázky vývoja juhovýchodnej Ázie. Vysokou školu evropských a regionálních studií mezi
několika desítkami odborníků z Evropy a Asie reprezentoval Ing. Jiří
Dušek, Ph.D. s příspěvkem na téma Effectiveness of Negative
Election Campaign in the Conditions of the Czech Republic.
Jiří Dušek
Na snímku vpravo je zachyceno rokování odborníků sekce 2 – Aktuálne otázky svetovej
ekonomiky v Knižnici Smolenického zámku.

ANONYMNÍ VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Vážení respondenti, v rámci VŠERS provádím anonymní výzkum veřejného mínění problematiky korupce v ČR.
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění jednoduchého dotazníku:

https://docs.google.com/a/kornel.cz/spreadsheet/viewform?formkey=dGtGeFZpdDFGTGt4cXdweE10Yzc3UEE6MQ

Pro objasnění, co je považováno za korupci uvádím následující jednoduchou definici:
Korupce je vztah mezi dvěma subjekty, z nichž jeden (korumpující) nabízí druhému (korumpovanému) určitou formu odměny
(jakéhokoliv charakteru) za poskytnutí neoprávněné výhody a druhý (korumpující) očekává od prvního, že za poskytnutou výhodu
bude nabídnuta a poskytnuta určitá forma odměny.
Děkuji za ochotu

JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
Katedra právních oborů a bezpečnostních studií
České Budějovice

NAŠI STUDENTI

Bc. JIŘINA KARASOVÁ, manažerka Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.,
předsedkyně Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, Strakonice

Proč jste studovala ve vyšším věku, když
jste k výkonu svého povolání vysokoškolské
vzdělání nutně nepotřebovala?
Nejprve k první části otázky. Určitě bych ráda
studovala v době, kdy jsem byla mladší. V té
době však příležitostí vystudovat vysokou
školu bylo méně. Zvlášť pro ty, co nepatřili

k „žádoucí sociální třídě“. O tom, kam půjdete
nebo nepůjdete studovat, nerozhodovala chuť
učit se, ale posudky a doporučení stranických orgánů. Po roce 1989 se politická situace změnila a množství příležitostí ke studiu
se výrazně zvýšilo a měřítkem pro přijetí
bylo „chtít“. V roce 2001 byla založena
VŠERS, o.p.s. v Českých Budějovicích a v roce 2002 jsem se přihlásila ke studiu. Nikdy
jsem toho nelitovala.
Druhou část otázky bych upřesnila. Nikdo po
mně v zaměstnání vysokoškolské vzdělání
nepožadoval, ale to neznamená, abych ho nepotřebovala. Myslím si, že pokud chce člověk
dělat svoji práci dobře a odborně, měl by stále
získávat další znalosti a dovednosti. A to
v jakémkoli věku.
Řecký básník a zákonodárce Solón kdysi řekl:
„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost
s sebou přinese stáří“. Myslím, že to platí i pro
současnost.
Co Vám přineslo studium na VŠERS?
Určitě mi přineslo zvýšení kvalifikace. V době,

kdy jsem studovala VŠERS, jsem pracovala
na městském úřadě na odboru rozvoje, kde
jsem měla na starosti administrativu Programu obnovy venkova. Ale dávno předtím jsem
byla zapojena do činnosti Spolku pro obnovu
venkova, podílela jsem se na zakládání svazků obcí na Strakonicku, formování Spolku pro
obnovu venkova jihočeského kraje a poté i na
založení místní akční skupiny na území ORP
Strakonice. V této místní akční skupině pracuji
od jejího vzniku až dosud jako manažerka.
Neumím si představit, jak bych tuto práci
dělala bez znalostí z managementu a marketingu, regionálního plánování, veřejné ekonomie, základů českého práva a práva EU a dalších užitečných předmětů. Studijní program
byl nastaven tak, že se z něj dá v praxi využít
úplně všechno.
Mimo to jsem se setkala na této VŠ s řadou
mladých lidí a velmi ráda vzpomínám, jak
mne navzdory věkovému rozdílu bez problému mezi sebe přijali a s některými z nich se
občas vídám. Myslím, že našli po absolvování
školy velmi dobré uplatnění.
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Bc. SIMONA ŽIROVNICKÁ,
asistentka ředitele společnosti,
členka zastupitelstva města Tábor
a předsedkyně výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Jihočeského kraje (2008–2012)

Bc. ANNA NIKIŠOVÁ, Dis.,
reklamní grafik a fotograf,
České Budějovice

ŠI
N A E N TI
D
STU

ŠI
N A E N TI
D
STU
Jak byste hodnotila úroveň školství v Jihočeském kraji?
Jako velmi vysokou, oborově pestrou s kvalitními učiteli.

Využila jste poznatky získané studiem VŠERS při výkonu všech
svých náročných funkcí?
Určitě, zejména z oborů sociologie a politologie. Vedle kvalitní výuky
jsem se seznámila s celou řadou báječných a chytrých lidí ať již z řad
spolužáků nebo pedagogů.

Co vám dalo studium naší školy?
Škola mi dala základ managementu a komunikace, toto jsem mohla
aplikovat při svém podnikání. V práci využívám zkušenosti grafika
a programátora, které jsem nabyla za dob studia a spojila to se svým
dlouhodobým koníčkem – fotografie.

Jakého jste dosáhla největšího úspěchu v poslední době?
Dostala jsem se do desítky finalistů soutěže Era – Živnostník roku
2012 Jihočeského kraje.

MARTINA POSPÍŠILOVÁ,
starostka města Volary

Bc. IRENA RAVANDI,
majitelka Cafe Dolce Vita Tábor

ŠI
N A E N TI
D
STU

ŠI
N A E N TI
D
STU
Ve 4. ročníku internetové soutěže „Žena regionu“ pro rok 2012
jste se již podruhé stala ženou regionu „Jihočeský kraj“. Jaké
máte z vítězství pocity?
Již nominace byla pro mne ctí a poděkováním za odváděnou práci.
Ze čtyř tisíc nominací bylo vybráno 40 žen ze všech krajů České republiky. Vítězství mi dodalo další energii pro mou práci i pro studium
na VŠERS.

Co vám dalo studium naší školy?
Krásné tři roky. Návrat do studentského života, nové informace a poznatky.
Byla jsem motivována k dalšímu studiu anglického jazyka. Poznala
jsem řadu zajímavých lidí, jak z řad spolužáků, tak přednášejících.
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PSEUDOHYSRETIE Z KOMUNISMU

Volební úspěchy Komunistické strany Čech
a Moravy v krajských volbách zapříčinily výraznou dynamiku české občanské společnosti,
zvláště na jihu a severu České republiky, kde
se zformovala hnutí protestující proti přístupu
zvolených reprezentantů KSČM k politickým
funkcím. Probíhající společenskou diskusi
můžeme sledovat na základě dvou rovin, které
spolu sice úzce souvisejí, obě představují bázi
legitimní argumentace, nicméně v současném
sociálně-právním kontextu ČR představuje
druhá z nich racionálnější hodnotící východisko přístupu k této kontroverzní otázce.
Máme na mysli rovinu „emocionálně-morální“
a rovinu „racionálně-legalistickou“.
Zřejmě jen málokdo by rozporoval historickou vinu KSČ (KSČM) v naší zemi a její devastační politiku demokratické české politické kultury, která se odrazila v pohnutých
osudech jednotlivců, ve škodách materiálních
a především nemateriálních v období před
rokem 1989. Tato zkušenost s nedemokratickým politickým režimem této strany byla
kodifikována jako trvalý odkaz v Zákoně o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu
proti němu v roce 1993. Tento zákon explicitně
definuje politický režim panující v Československu v období mezi 25. únorem 1948
a 17. listopadem 1989 jako „zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný“ (§ 2, odst. 1). Komunistická strana Československa je zde definována jako zločinecká a zavrženíhodná
organizace (§ 2, odst. 2). Současná KSČM je
tak (i dle vlastního vymezení) přímou pokračovatelkou této organizace a představuje
tak v současné postkomunistické Evropě
„skanzen“ komunistické minulosti.
Opět se dnes objevuje otázka možnosti zru-

šení komunistické strany, která je ve společenském diskurzu přítomna již od roku 1989
a cyklicky rezonuje v momentech, jakým je
tento, tedy v momentech posilující úlohy komunistické strany v politických strukturách.
Pokud se pokusíme nikoli přímo oprostit od
emocionálně-morálního pohledu, ale spíše
zdůraznit pohled racionálně-legalistický, tak
musíme přijmout nepopiratelný fakt, že
KSČM představuje v posledních 23 letech
legální a legitimní politickou stranu, která se
podílela svým parlamentním zastoupením na
formování charakteru současného politického
systému.
Otázky relevance existence a účasti této strany v procesu vládnutí, které jsou pravidelně
pokládány, můžeme zvoleným přístupem zodpovědět odkazem na Zákon o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích
z roku 1991, podle kterého nemohou vznikat
a působit takové politické subjekty, které
„porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem
je odstranění demokratických základů státu;
které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány; které
směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se
ústavními prostředky o moc nebo; které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů; jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu
občanů“ (§ 4).
Komunistická strana Čech a Moravy prozatím nevykazuje rysy antidemokratismu, ani ve
svém vnitřním fungování, ani ve své programatice. Objektivně tedy musíme konstatovat,
že na základě zkušenosti s jejím parlamentním, krajským a obecním fungováním ve

veřejné správě i mimo ni, nepředstavuje antisystémový subjekt, který by naplňoval alespoň
jeden z výše zmíněných předpokladů pro
pozastavení činnosti či úplné zrušení Nejvyšším soudem. Z toho vyplývá základní legitimizační logika – dokud existuje, její voliči
ji mají plné právo volit. Doba, kdy bylo více
než ospravedlnitelné tuto stranu postavit
mimo zákon, bohužel minula společně s neexistující politickou vůlí demokratizátorů
transformačního procesu v první polovině devadesátých let.
Otázky po povaze hrozby KSČM v současnosti pro demokratický charakter politického
režimu se ukazují být liché ve světle korupčních, mafiánských a klientelských praktik
jiných významných politických stran a nestátních struktur. Trefně tuto novodobou hrozbu
demokracie vystihuje Jiří Pehe:
„Z některých po minulosti nostalgických komunistů se leckomu může oprávněně zvedat
žaludek, ale demokracii ohrožují mnohem
více pánové s kmotrovskými espézetkami, kteří
schůzují v předsálích sjezdů ODS. Manipulace státních zakázek a systémová korupce,
kterou tito lidé symbolizují, jsou rakovinou
demokracie. Popletené názory některých nových krajských funkcionářů KSČM, vesměs
v důchodovém věku a bez lidových milicí
i Sovětského svazu v zádech, jsou dnes už jen
vředy na těle demokracie, nikoliv rakovinou.“
Je potřeba si také uvědomit fakt, že za zvyšující se oblibu komunistické strany u českých
voličů nesou svůj nemalý podíl pravicové
strany a jejich neschopnost vystupovat v pozici
důvěryhodných reprezentantů občanů.
Štěpán Strnad, tajemník KSV

PŘESHRANIČNÍ SETKÁNÍ
A STUDENTI VŠERS

Dne 1. prosince 2012 se jako každý rok na začátku adventní doby
konalo setkání členů Okresního sdružení České Budějovice – Pasov
a Bayerisch-Böhmische Gesellschaft Fundeskreis Passau – Budweis.
Na základě dlouho předem domluveného termínu se v Pasově žijícím
Čechům a jejich německým sousedům, příznivcům Občanského
sdružení České Budějovice – Pasov podařilo uskutečnit velmi příjemné setkání s českobudějovickými zástupci tohoto družení.
Hlavním organizátorem této společné akce byl místopředseda
sdružení pan Martin Polák, který má bohaté zkušenosti s organizací
podobných setkání, zvláště přeshraničního charakteru. Na programu
setkání byl po příjezdu pasovských hostů společný oběd v restauraci
Masné krámy, po němž následovala procházka městem s možností
prohlídek dle vlastního zájmu. Kolem 15 hodiny odpoledne se všichni
sešli v prostorách radnice, kde si příznivci výtvarného umění prohlédli ve výstavní síni obrazy Alfréda Kindlera. Ostatní si mohli
užít nadcházející předvánoční atmosféru prohlídkou Českobudějovického adventního trhu, který byl letos obzvláště lákavý. V 16 hodin byla na programu prohlídka kostela Obětování Panny Marie
s možností účasti na mši svaté v 17 hodin. Nikdo si však nenechal
ujít následné rozsvícení vánočního stromku na Náměstí Přemysla
Otakara II., které nejen pro množství přítomných, ale i plně rozsví-

cenými vánočními dekoracemi ještě umocňovalo pravou adventní
atmosféru. Milovníci filmového umění poté mohli shlédnout výstavu
Český plakát, která se právě konala ve známém Wortnerově domě
v ulici U Černé věže. Kolem 18 hodiny se všichni odebrali do restaurace Budvar, kde byla připravena večeře s následným folklórním
programem. K poslechu i tanci hrála skupina Furiantská muzika.
V pauzách pro hudebníky dostali prostor zástupci z řad studentů
Vysoké školy evropských a regionálních studií o.p.s. Jakub Fryš
a Jan Kotisa. Tito v německém jazyce seznámili přítomné hosty
s adventními a vánočními zvyky u nás v Jižních Čechách. Na přípravě a zdárném průběhu této studentské aktivity se podílelo německé
oddělení Katedry aplikované jazykovědy VŠERS.
Setkání probíhalo v přátelském duchu až do pozdních večerních
hodin, kdy se pak pasovští vydali zpátky k domovu. Akce podobného
typu, které jsou organizovány na základě přeshraniční spolupráce
přispívají nejen k vzájemnému poznávání obou kultur, ale též
k postupnému odbourávání někdy stále ještě přetrvávajících bariér
jako je např. jazyk či vzdálenost. Více takovýchto setkání napříč
regiony i věkovými kategoriemi!
malechova@vsers.cz

Vyšla nová monografie JIŘÍHO DUŠKA
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Teorie her a komparace matematických volebních modelů
na komunální úrovni

V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá,
že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády,
s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.
Winston Churchill

Tímto citátem začíná nová monografie Jiřího
Duška „Teorie her a komparace matematických volebních modelů na komunální
úrovni“, kterou na začátku tohoto roku vydala
Vysoká škola evropských a regionálních studií. Předkládaná monografie se zabývá
analýzou potenciálních dopadů volebního
inženýrství na komunální úrovni v rámci
českého volebního systému. Na příkladu
menšího jihočeského města Bechyně jsou za
pomoci teorie her názorně demonstrovány
možné úpravy komponent komunálního volebního systému na základě výsledků voleb do
zastupitelstva v roce 2006 a 2010. Toto město
bylo zvoleno z několika důvodů – jedním
z nich je nejen autorova výborná znalost
lokální komunální politiky, ale i skutečnost,
že na velikostní úrovni tohoto města je velmi

dobře patrná existence tzv. sousedského efektu,
nevolí se zde podle stranického klíče jako
ve větších městech nad 10–15 000 obyvatel.
Hlavním cílem práce bylo zejména posoudit,
jaký vliv má změna volební formule na
výsledky voleb, pokud by se použil jiný
matematický model pro přepočet hlasů na
mandáty, dále analyzovat regionální volební
systém z hlediska reprezentace, agregace,
participace a legitimity. V této souvislosti je
provedena i komparace (dis)proporcionality
jednotlivých volebních systémů a definovány
problémy související s volebním systémem na
úrovni města Bechyně. Při analýze volebních
výsledků v komunálních volbách ve městě
Bechyni se tak potvrdil předpoklad, že postupnými úpravami zákona o volbách do
obecních zastupitelstev byl záměrně vytvořen

určitý prostor pro aplikaci různých volebních
strategií.
Jednou z posledních volebních novinek například je, že kandidátům na krajské zastupitele stačilo v roce 2012 k dosažení
mandátu, pokud ve volbách získají pět místo
dosavadních deseti procent přednostních hlasů. Permanentní diskuse ohledně různých
návrhů změn v českém volebním systému byla
podnětem pro napsání této empiricko-analyticky orientované monografie, která je
určena jak odborné, tak i širší laické veřejnosti, a je dalším z cenných příspěvků k rozpracování a dílčí konkretizaci praktických
otázek při řešení problematiky volebního
systému v České republice.
doc. Lubomír Pána

Akademický střelecký klub

Rok 2012 byl pro Akademický střelecký klub při VŠERS úspěšným
rokem. Byly uspořádány dvě velké sportovní soutěže „Rektoriáda“
a třetí ročník střelecké soutěže „O pohár rektora VŠERS“ a řada tréninkových střeleckých dnů. Všechny tyto akce se uskutečnily také
díky tomu, že je ASK členem České asociace akademických technických sportů v Praze, která své členy finančně podporuje z dotačních programů MŠMT ČR poskytovaných na podporu sportu. Z této
dotace tak klub mohl nejen pořádat soutěže a tréninkové dny, ale také

zakoupit další samonabíjecí pistole ČZ, ráže 9 mm, které si v úvodní
soutěži letošního roku plánované na měsíc duben, budou moci účastníci vyzkoušet.
ASK také stále svým členům nabízí možnost získání zbrojního průkazu. K tomu klub pořádá kurzy, kde předseda klubu zájemce teoreticky i prakticky připraví k vykonání zkoušek. Informace o klubu
je také možné získat na webových stránkách školy www.vsers.cz.
Jana Píchová

Studenti školy při střelbách

Předseda ASK Mgr. Milan Veselý, plk. v.v.
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