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ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

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

Ve dnech 21. 3.–22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný rozvoj IV. – Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007–2013 a perspektivy rozvoje 2014–2020“, kterou
uspořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých
Budějovicích ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice. Konference
tematicky navázala na konferenci „Udržitelný rozvoj III. – Funkce
moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek ve prospěch soukromého sektoru?“ z roku 2012, „Udržitelný rozvoj v podmínkách
ekonomické krize“ v roce 2011 a „Udržitelný rozvoj v evropských
regionech“ v roce 2010. Proběhla pod záštitou významných představitelů jihočeského regionu – hejtmana Jihočeského kraje Mgr.
Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice
Mgr. Juraje Thomy, mediálním partnerem akce byla MF Dnes. Podpořilo jí i Eurocentrum České Budějovice, Europe Direct České Budějovice a Oberbank.

Cílem konference bylo zejména:
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.

Proběhla ve čtyřech sekcích:
I. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje
– sekce A – 21. 3. 2013,
II. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje
– sekce B – 21. 3. 2013,
III. Politologické a bezpečnostní aspekty udržitelného rozvoje –
21. 3. 2013,
IV. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání –
22. 3. 2013.

Akce se zúčastnilo kromě širší laické i odborné veřejnosti více než
100 aktivních účastníků nejen z České republiky, ale i Slovenska,
Rakouska, Německa, Polska, Ruska a Ukrajiny. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat například paní profesorku Ursulu Männle (CSU),
poslankyni Zemského sněmu v Bavorsku (Bayerischer Landtag),
předsedkyni Výboru pro spolkové a evropské záležitosti Zemského
sněmu v Bavorsku, členku a zpravodajku Výboru regionů Evropské
unie nebo Josefa Rückla, dolnobavorského policejního prezidenta.
Kromě aktivních účastníků participovalo na konferenci i několik
desítek dalších posluchačů. Zájem je proti předcházejícímu ročníku
vyšší zhruba o 50 %, což potvrzuje účast i z dalších států EU a mimo
EU na této vědecké konferenci.
Plenární zasedání konference zahájil rektor Vysoké školy evropských
a regionálních studií doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. Následně
přivítal účastníky i zástupce Konrad-Adenauer Stiftung pan Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, který ve svém
příspěvku promluvil o cílech a zásadách fungování KAS. Zdůraznil
základní principy Konrad-Adenauer-Stiftung, které vycházejí z pojetí svobody, zachování právního státu a principů solidarity a subsidiarity. Za velmi důležité považuje ředitel KAS účast na politickém
dialogu. V souvislosti s konferencí VŠERS poukázal na základní
otázky evropské regionální a strukturální politiky.
Poslankyně Zemského sněmu v Bavorsku a předsedkyně Výboru
pro spolkové a evropské záležitosti Zemského sněmu v Bavorsku
prof. Ursula Männle promluvila na téma Evropská regionální politika. Zde krátce připomněla dějiny kohezní politiky, vytvoření generálního ředitelství regionální politiky a nastínila víceleté strategické programové plánování. Dále vyhodnotila programové období
2007–2013, z právního hlediska popsala směrnice evropských fondů
pro regionální rozvoj a zmínila se o nutnosti sledování nových cílů,
nutnosti regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. V neposlední řadě zdůraznila důležitost evropské spolupráce na teritoriální úrovni. Ohledně budoucí vize představila v souvislosti se
strategií Evropa 2020 pět základních oblastí, které by měly být rozpracovány. Týkají se především zaměstnanosti, inovačních technologií, změny klimatu, vzdělávání a chudoby v dnešní společnosti.
Policejní prezident Dolního Bavorska Josef Rückl promluvil na
téma Bezpečnostní situace v bavorsko-českém příhraničí. Mluvil nejen
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o rozvoji zabezpečení bavorsko-českého příhraničního území, ale
také o zintenzivnění spolupráce na národní a mezinárodní úrovni.
Komentoval spolupráci policie v příhraničních regionech, dále i nutnost vzájemné výměny informací a koordinaci jejich činností. Pro
další období z toho vyplývá potřeba oboustranné spolupráce a účinného potírání kriminality včetně prevence.
I v rámci multidisciplinárního pohledu dalších účastníků konference z řad politologů, ekonomů, bezpečnostních a jiných odborníků
došlo nejen ke zhodnocení současného stavu a budoucích perspektiv
EU, ale i k podnětné diskuzi ohledně problematiky demokracie
a společenských hodnot v evropském prostoru či ekonomicky tržního
a ekologického orientovaného hospodářského systému, integrovaného
do struktur společného vnitřního trhu EU.

Závěrečným výstupem z konference jsou 3 tematické kolektivní
vědecké monografie více než 100 autorů a sborník, jenž vyšly v průběhu července–září 2013. Vzhledem k pozitivním ohlasům účastníků
i partnerů na jednání byl již stanoven i termín konání příští konference 20. 3.–21. 3. 2014 s podtitulem Udržitelný rozvoj 10 let po
vstupu do Evropské unie, během konference bude též mimořádně
v rámci projektu GA ČR realizována sekce s podtitulem Udržitelný
rozvoj 25 let po Sametové revoluci.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.,
předseda organizačního výboru konference
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj
Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.

POLITOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Mezinárodní konference VŠERS – podsekce politologická

Této podsekce se účastnilo 7 panelistů. Předsedajícím byl doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
z Vysoké školy evropských a regionálních
studií.
Příspěvky představily aspekty udržitelnosti
bezpečnosti z politologického hlediska, jak
v oblasti politické teorie a praxe, řešení krizových situací v mezinárodním prostředí, tak
na státní či evropské regionální úrovni.

Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD. z Ekonomické univerzity v Bratislave zdůraznila ve
svém příspěvku Vzácnosť vodných zdrojov
na začiatku 21. storočia a jej vplyv na medzinárodnú bezpečnost naléhavost, se kterou
jsme dnes konfrontováni v oblasti využívání vodních zdrojů a její dopady na bezpečnostní prostředí některých světových
regionů.

Bc. Marián Sekerák z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici zaměřil svoji pozornost
na problematiku volební povinnosti, a to
ve dvou analytických rovinách – filozofické (normativní) a institucionální. V první
rovině se orientuje na obranu základních
práv a svobod občana s hlavní myšlenkou,
že volební povinnost narušuje politická

práva občana. Druhá rovina sleduje hypotézu, že co nejširší začlenění občanů do
rozhodovacího procesu přispívá k fungování demokracie a eliminuje některé její
nedostatky. Příspěvek analyzuje argument
pro a proti volební povinnosti občanů.

PhDr. Vít Rouč, Ph.D. z Vysoké školy mezinárodních a vnějších vztahů v Praze zaměřil svou pozornost na příčiny, možnosti
a dopady latinskoamerické imigrace do
Španělska a zemí EU. Přibližuje obtížnou
socioekonomickou situaci imigrantů a hledání východiska, které spočívá právě v migraci. Příspěvek má poukázat na genezi
těchto problémů, které leží v minulosti
a současný stav je pouze jejich vyvrcholením pod určitými vlivy. Jako modelový
příklad bylo vybráno Španělsko, jak z hlediska největší frekvence této problematiky,
tak jako příklad, kdy tyto problémy mají
dopady na zahraniční politiku a jsou předmětem nejen zájmu sousedních států, ale
i celé EU.

PhDr. Marián Děd, PhD. z Vysoké školy Sládkovičovo připomenul zvyšující se vliv některých evropských fundamentalistických

náboženských skupin. Tato hnutí mohou
v blízké budoucnosti představovat celospolečenských problém, které může výrazně ovlivnit udržitelný rozvoj Evropské
unie.

doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. z Vysoké
školy Sládkovičovo, představila normativní modely veřejné politiky, konkrétně
model trvale udržitelného způsobu života, který vychází z premisy úcty k životu,
jenž má ve veřejné politice reflektovat
nové globální hrozby lidské civilizace.
Tento model by se měl stát primárním předpokladem při formování konkrétní opatření.

PhDr. Rostislav Kazanský, PhD. z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Představil
pokroky informačních technologii v oblasti
realizace virtuálního prostředí, v němž je
možné simulovat různý druh krizových
situací v mezinárodním systému. Důraz
kladl na komplexní datové výstupy, na jejich základě je možné modelovat scénáře
vývoje mezinárodních krizí.
Strnad Štěpán, tajemník katedry
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PROMOCE

… z projevu rektora Vysoké školy
evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích doc. Dr.
Lubomíra Pány, Ph.D. vyjímáme:
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litosti jakoby podléhal bezduchému
technokratickému fungování nejen
naší společnosti, ale celého „západního světa“. V naší republice je to zejména zbytečně polarizovaná politika
„Vědění je základem jakékoli spoa nefungující stát, který, namísto aby
lečnosti a vytváří hlavní podstatu
nám poskytoval bezchybný servis,
kultury společnosti.“ Svět, ve kterém
před nás staví problémy a složitě
prožijete život, vám nabízí neomeřešitelné skutečnosti.
zené možnosti. Až budete stoupat po
Doložit tuto skutečnost můžeme na
společenském žebříčku, mějte neustále
příkladu povodní. Celkem dobře funna paměti, že bohatství a moc nemají
guje stát i naše pospolitost, chcete-li
Představenstvo v Příbrami
sílu udělat z Vás šťastného člověka.
bratrství a v naší zemi se paradoxně
Abyste byli šťastní, potřebujete mít
cítíme lépe v takto vypjatém čase. To
vnitřní uspokojení, radost z práce,
je sdělení nejen pro nás, ale i pro naše
z úspěchů Vašich blízkých i spolupolitiky, kteří by se nad tím měli
občanů. Ke štěstí potřebujete, abyste
zamyslet. Dobré státy, ale i vzájemné
co nejvíce rozdávali, abyste žili pro
vztahy, nepoznáme pouze podle
lidi, které máte rádi, abyste se uměli
toho, jak zvládají krize, ale jak se
obětovat bez toho, že budete očekáchovají každodenně při řešení běžvat poděkování. Ke štěstí potřebujete
ných problémů a příjímání systéumět poděkovat a vrátit dluh svým
mových dlouhodobých opatření přerodičům, dokud to je možné. Jedním
trvávajících jedno volební období.
z paradigmat života je skutečnost,
Máme a přijímáme dlouhodobá řeže pokud tak neučiníte, nedočkáte
šení? Formuloval některý náš předse jednou od svých dětí poděkování
stavitel například vizi budoucnosti
ani Vy.
Evropské
unie nebo alespoň České
Promoce v Českých Budějovicích
Nacházíme se ve složité době. Jsme svědky
republiky? Bohužel se setkáváme pouze s pozměny paradigmatu doby. Zikmund Bauman
křivenými a manipulativními obrazy Unie.
a Václav Bělohradský hovoří o tom, že doba je
Argumenty našich představitelů se soustředí
tekutá. Jan Keller přichází s pojmem nesouna potvrzování jejich ideologických pozic.
měřitelnosti mezi bohatstvím a chudobou. Proto
Co nám je nabízeno? Co nahrazuje vize? Přeby se měla měnit i politika. Politika chce-li být
devším, že EU je uskutečněná utopie, socialisúčinná, vyžaduje kompromis. Ale jen komprotické monstrum nebo v jeho protikladu stojící
mis přijatelný v rámci obecných společenských
neoliberální projekt (Kratochvíl, 2013).
hodnot a zákonů, k jejichž dodržování můžete
Vybrat, co se mu na EU nelíbí, si může každý,
přispět i vy jako občané.
ať je jeho smýšlení jakékoli. Na co ale kritici EU
Završení každé životní etapy znamená zároveň
zapomínají? Rozhodování v Bruselu není nezačátek etapy nové. Proto je jen a jen na vás,
ovlivnitelným procesem. Naopak, čeští zástupci
jakým směrem se budete dále na cestě svého
se na rozhodovacích procesech v EU aktivně
života ubírat. Zda si zvolíte cestu dalšího, mapodílejí a konečnou podobu politik ovlivňují.
gisterského studia nebo zda půjdete cestou uplatNení proto náhodou, že Evropská unie letošní
nění svého vzdělání na trhu práce.
rok nazvala „Evropským rokem občanů“ u příleJsem přesvědčen, že během studií jste se množitosti dvacátého výročí evropského občanství
hému naučili, a že si tedy z Vysoké školy evrop(zřízeného Maastrichtskou smlouvou v roce
ských a regionálních studií odnesete něco víc
1993). Cílem evropského roku je poukázat na to,
než jen diplomy, které za chvíli obdržíte. Mám
jaká práva a výhody vyplývají z občanství EU.
na mysli hluboké znalosti z oborů, které byly
V kontextu nynějších hospodářských a finančních
předmětem vašeho studia, ale i schopnost tvůrpotíží, jimž v současné době členské státy EU
čím způsobem získané poznatky rozvíjet a uplatčelí, potřebuje EU více než kdy předtím dát
ňovat ve vaší každodenní praxi.
evropským
občanům více prostoru k vlastním
Promoce v Příbrami
Kdybychom v dnešní moderní společnosti vzali
iniciativám a posílit občanskou dimenzi Unie.
vážně heslo velké francouzské revoluce – Svoboda, rovnost, bratrství – Pro zdravou demokracii a budoucnosti Evropské unie je naprosto
a přisoudili všem jeho složkám stejnou hodnotu, nepochybuji, že by nezbytné, aby se každý občan EU nějakým způsobem zapojil do
se nám všem žilo mnohem lépe.
rozvíjení společnosti, ať již na místní, regionální, státní či evropské
Ostatně slova o bratrství obsahuje hymna Evropské unie, kterou jsme úrovni. Jak uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso ve
slyšeli při zahájení dnešního slavnostního aktu, a která je založena na svém projevu o stavu Unie v roce 2012: „Doby evropské integrace za
závěrečné větě Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena. Beethoven tichého souhlasu občanů jsou nenávratně pryč. Evropa nemůže být
využil báseň svého přítele Friedricha Schillera „Óda na radost“, v níž technokratická, byrokratická ani diplomatická. Evropa musí být
se mimo jiné praví:
demokratičtější...“
...
Jste vzdělaní, kultivovaní lidé. Jste výborně vybavení odbornými
zástup lidstva sbratřen blíže
znalostmi. Vládnete cizími jazyky. Jsem přesvědčen, že každý z Vás je
cítí van tvých křídel vát.
osobnost, která má světu co dát. Zapojte se tedy do budování nového
Komu štěstí v žití přálo,
světa. Dokažte, že pojmy jako čest, poctivost, pravdomluvnost nejsou
v příteli svůj štít že máš,
vyčpělé, ač se v politické realitě často přesvědčujeme o opaku. Buďte
komu vnadnou ženu dalo,
čestní, poctiví, pravdomluvní. Nebojte se politiky, pomáhejte potřebmísit pojď se v jásot váš!
ným, braňte se zlu, pracujte v kultuře, ve sportu. Staňte se oporou pro
svoje rodiče a pro svoje okolí. Běžte za svojí kariérou, za svými láskami,
Tolik básník. A realita? Bratrství se v našem světě vytrácí. Pocit pospo- za svými touhami. Změňte svět k lepšímu.
redakce
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Již posedmé 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 rámci jednotlivých studijních oborů. V letošním roce se
pořádalo vzhledem k velkému zájmu již popáté
samostatné kolo SVOČ v Příbrami (15. 5.
2013) i v Českých Budějovicích (9. 5. 2013).
Odbornou komisi v Českých Budějovicích
tvořily prorektorka pro studium a vnitřní zá-

SVOČ 2013

ležitosti RNDr. Růžena Ferebauerová, Mgr.
et Bc. Josef Kříha a Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D., v Příbrami prorektor pro vědu,
výzkum a rozvoj Ing. Jiří Dušek, Ph.D., PhDr.
Lenka Havelková, Ph.D., Mgr. et Bc. Josef
Kříha, PaedDr. Vladimír Kříž a JUDr. Roman
Svatoš, Ph.D.
V Českých Budějovicích zvítězila s tématem
Vývoj TOP 10 obchodních společností v ČR
v letech 2001–2011 Jana Semiginovská, DiS.,
na druhém místě se umístila studentka Jana
Adamcová (práce na téma Problematika financování veřejných výzkumných institucí na
příkladu Biologického centra AV ČR, v. v. i.).
Za třetí místo byla udělena cena Kateřině
Samkové za práci Komparace postavení předsedů vlád Spolkové republiky Německo a Velké
Británie a Severního Irska. V Příbrami pak
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zvítězila studentka Věra Hauptmannová se
svou prací na téma Regionální rozvoj a propagace cestovního ruchu na Příbramsku, na
druhém místě se umístila studentka Michaela
Hůrková (práce na téma Vývoj územního
a správního členění na území ČR) a na třetím
místě Ondřej Muravecký (práce na téma
Integrace rusky mluvících menšin v České
republice). Velmi potěšující a zároveň zavazující je kromě aktivní účasti 9 studentů
v Příbrami a 5 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 či dokonce
magisterské práce.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.,
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj

České Budějovice. 1. Jana Semiginovská, Dis., 2. Jana Adamcová, 3. Kateřina Samková
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V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
realizovala Vysoká škola evropských a regionálních studií v průběhu
roku 2013 celkem 2 projekty. Stávající projekt EU-EVERYPLACE: Less
Widely Used and Taught Languages in Less Widely Known and Visited
Places, kde VŠERS spolupracuje s Global Village Sp. z o.o. (PL),
Zweckverband Volkshochschule Passau (DE), Valodumacibucentrs
(LV), Lietuvos Zemes Ukio Universitetas (LT) a „die Berater“ Unternehmensberatungs Gesellschaft mbH (A) v rámci Lifelong Learning
Programme, bude dokončen na konci roku 2013, v této souvislosti
bylo realizováno i vzájemné setkání všech partnerů v Nových Hradech
v létě 2013. Na jaře 2013 pak byl nově zahájen projekt Metódy a technológie Geografických informačných systémov (GIS) pre policajné
činnosti – výskum, vývoj, testovanie, který bude realizován v letech
2013–2014 ve spolupráci s Akadémií Policajného zboru Bratislava
v gesci Ministerstva vnútra SR – Prezídia policajného zboru, odboru
vedecko-technického rozvoja.
V prvním pololetí roku 2013 proběhlo po administrativní stránce
ukončení institucionálního projektu VŠBM Riziká a prevencia hospodárskej kriminality v podmienkach ekonomickej nestability, vedeném
pod č. IP/18/VŠBM/2010 a realizovaném v letech 2010–2012. V letošním a příštím roce pak budou realizačním týmem publikovány
výsledky projektu v rámci vědeckých a odborných časopisů.
Dále byly v akademickém roce 2012–2013 předloženy ve spolupráci se
zahraničními partnery ze Slovenska a nově i Polska 4 vědecko-výzkumné projekty. V rámci VEGA bohužel nebyl schválen projekt

Sociálny kapitál v miestnom rozvoji – možnosti jeho podpory a využívania, ostatní 3 projekty jsou dosud v procesu schvalování. V případě
úspěšného schválení budou projekty realizovány od 1. 1. 2014.
V roce 2013 a 2014 se bude nadále rozvíjet i spolupráce s ukrajinskými
a ruskými partnery. Perspektiva a obnovený zájem o spolupráci s východními sousedy se stal hlavním motivem pro uzavření dlouhodobých
partnerských smluv s vybranými vysokými školami nejen na Slovensku, ale i v Ruské federaci a na Ukrajině a s dalšími kulturně-osvětovými
zařízeními. Nově je navázána spolupráce s Polskem (Pomorská akadémia v Slupsku) na přípravě projektu Komparatistika systémů krizového
řízení v Polské republice, v České republice a v Slovenské republice
v oblasti internacionalizace programů vzdělávání studentů vysokých
škol a modifikace plánů školení a zvyšování odborné kvalifikace příslušníků vlastních pohotovostních skupin. Ve všech případech se daří
naplňovat smlouvu konkrétním obsahem. Jde zejména o vzájemnou
účast na vědeckých konferencích pořádaných smluvními partnery (pro
akademický rok 2013–2014 např.: INTERPOLIS´13 – FPVMV UMB,
Bezpečné Slovensko a EU – VŠBM Košice, Medzinárodné vzťahy
2013: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky – EUBA, Slovenian Political Science Days – SPOD atd.), vzájemnou participaci na
projektech, včetně grantových, publikování vědeckých článků v recenzovaných časopisech partnerů, vzájemnou výměnu odborníků ve vědeckých či akademických radách a v redakčních radách odborných
a recenzovaných časopisů či výměnu pedagogů v rámci programu
ERASMUS apod.
dusek@vsers.cz

Spolupráce vysokých škol v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací

Plníme stanovené cíle?
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Úkoly Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké
školy evropských a regionálních studií, o. p. s., v Českých Budějovicích na období 2011–2015 a jejich plnění v roce 2012:
 vydání 2–3 vědeckých monografií → celkem byly vydány 4
vědecké monografie akademických pracovníků:
○ DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R. Udržitelný rozvoj
a funkce moderního evropského státu,
○ KAVAN, Š., DOSTÁL, J., et al. Dobrovolnictví a nestátní
neziskové organizace při mimořádných událostech v podmínkách Jihočeského kraje,
○ LISA, A., PÁNA, L. Environmentální politika,
○ PÁNA, L., VALEŠ, L. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům),
 opětovné podání 1–2 projektů do GA ČR → byly podány 2 projekty „Rok 1989 v Jihočeském kraji v komparativní perspektivě“
a „Analýza meziobecní spolupráce se zaměřením na spolupráci
měst a obcí v Jihočeském kraji“,
 podání 1–2 rozvojových projektů do operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost
a dalších dle aktuálních výzev → podán 1 rozvojový projekt
a mimo GA ČR další 2 vědecko-výzkumné projekty (viz výše),
 každý akademický pracovník publikuje minimálně 2 články
v recenzovaných vědeckých a odborných časopisech nebo
sbornících z konferencí → viz přehled publikační činnosti,
 vydávání recenzovaného vědeckého časopisu pro otázky společenských věd Auspicia obsahující zahraniční vědecké příspěvky partnerů VŠERS → vydána čísla 1/2012 a 2/2012,
 rozvíjet i nadále studentskou vědeckou odbornou činnost
(SVOČ), více zaměřit témata bakalářských prací na vědecko-výzkumnou problematiku řešenou VŠERS → realizováno, viz
kapitola 11.2 Studentská vědecká a odborná činnost na VŠERS,
 konání výroční konference VŠERS → 12.–13. 4. 2012 proběhla výroční konference VŠERS pod názvem „Udržitelný
rozvoj III. – Funkce moderního evropského státu: rozkvět, nebo
úpadek ve prospěch soukromého sektoru?,
 realizaci stávajících i nových kurzů a studijních programů dalšího vzdělávání, které akreditovalo Ministerstvo vnitra ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.

Počty studentů prezenčního
studia v letech 2010–2013
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Z výše uvedených cílů dlouhodobého záměru se podařilo naplnit všechny
deklarované cíle s výjimkou bodu 4, kdy přestože se podařilo udržet úroveň
publikační činnosti na úrovni předchozího roku, tak publikační činnost některých akademických pracovníků neodpovídá požadavkům deklarovaným v rámci
dlouhodobého záměru. Proto bude tento problém řešen v dalším období individuálně v rámci plánu osobního rozvoje.
dusek@vsers.cz
Publikace
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Monografie vydaná
17
15
8
12
12
9
16
v domácím vydavatelství
Monografie vydaná v za0
0
0
0
2
2
0
hraničním vydavatelství
Pedagogické publikace
5
7
4
2
5
6
9
– Skripta a učební texty
Pedagogické publikace
9
6
1
6
1
3
3
– Učebnice
Vědecké a odborné práce
43
48
30
18
8
17
25
v domácích časopisech
Vědecké a odborné práce
9
20
10
8
4
4
2
v domácích sbornících
Vědecké a odborné práce
v domácích sbornících
36
48
38
23
12
18
18
z konferencí
Vědecké a odborné práce
13
10
3
4
3
3
10
v zahraničních časopisech
Vědecké a odborné práce
11
7
8
5
1
2
4
v zahraničních sbornících
Vědecké a odborné práce
v zahraničních sbornících
11
12
19
11
15
16
11
z konferencí
Další publikační činnost
28
21
9
19
23
14
13
– Popularizační práce
Další publikační činnost
– Různé publikace a doku24
21
44
35
20
20
19
menty, které nelze zařadit
do předcházejících kategorií
Celkový součet

206

215

174

143

106

114

130

Počty studentů kombinovaného
studia v letech 2010–2013

V roce 2012 studovalo na VŠERS 447 studentů. Prezenční formu studia 38 % a kombinovanou 62 %.
Počet studentů kombinovaného studia v Příbrami zůstává na přibližně stejné úrovni, v Českých Budějovicích se snižuje. Celkově se počet studentů kombinované formy studia v akademickém roce 2012/2013 oproti předcházejícím letům snížil o šedesát.
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Počty neúspěšných studentů
v letech 2008–2012

V tabulce jsou uvedeny počty neúspěšných studentů.
Zvýšení počtu neúspěšných studentů je z těchto příčin:
– přístupu studentů ke studijní zátěži,
– finanční náročnost studia,
– náročnost zvládnutí studijních, pracovních a rodinných povinností (u studentů KS).

Neúspěšní studenti jsou za posledních pět let rozděleni mezi prezenční studenty (53 %) a kombinované studenty (53 %) téměř na polovinu. Neúspěšní
studenti jsou mezi jednotlivé programy rozděleni rovno-měrně s tím, že obor
MMS byl realizován od roku 2009/2010 a v kombinované formě 2011/2012.
ferebauerova@vsers.cz

KNIHOVNA

Knihovna VŠERS používá ke katalogizaci svého knihovního fondu
automatizovaný knihovnicko-informační systém Clavius. Tento systém
umožňuje elektronickou evidenci všech druhů dokumentů, stejně tak
jako evidenci všech čtenářů, jejich výpůjček a rezervací. Všechny evidované dokumenty jsou zobrazeny v on-line katalogu knihovny umístěném na internetových stránkách školy, který je přístupný díky síti
internetu všem studentům VŠERS i ostatním čtenářům z řad veřejnosti.
On-line katalog umožňuje čtenářům:
– rychlý přístup ke všem evidovaným dokumentům
– prohlížení jednotlivých katalogizačních záznamů
– možnost vyhledávání konkrétních dokumentů
– rezervaci již vypůjčených dokumentů
– prodlužování stávajících výpůjček
Stav knihovního fondu k 1. 1. 2013:

V roce 2012 byla v rámci realizace Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 zakoupena rozšířená licence, která umožňuje katalogizovat maximálně 50.000
dokumentů. Zároveň byl knihovní systém doplněn o další moduly.
– modul elektronické revize knihovního fondu
– modul sdílení katalogizačních záznamů ISHARE
– www katalog OPAC 2.0 Carmen.

Ve spolupráci s Národní technickou knihovnou se VŠERS zapojila
v roce 2012 do projektu Národního úložiště šedé literatury, což umožnilo
zpřístupnit některé publikační výstupy VŠERS širší veřejnosti.

V roce 2012 byla knihovna přestěhována do nových prostor a vybavena novými výkonnějšími počítači. Skladové prostory knihovny byly
rozšířeny a doplněny o depozitář umístěný v knihovně v Příbrami.
Speciální dokumenty, jako například bakalářské práce, jsou také katalogizovány a lze je tedy vyhledávat a prohlížet jejich katalogizační
záznamy v on-line katalogu. Jsou však archivovány a určeny pouze
k prezenčnímu studiu.

Přírůstek dokumentů v knihovním fondu za období 2007–2012:

Počet návštěv čtenářů za období 2007–2012:

K prezenčnímu studiu slouží čtenářům studovna, vybavená 5 počítači
připojenými k síti internet, kopírkou a 5 místy určenými ke studiu
literatury a periodik. V roce 2012 byl tento prostor upraven a modernizován, vybaven novými počítači a počet studijních míst zvýšen dle
aktuální potřeby studentů VŠERS.
V následujícím období 2011–2015 se předpokládá další rozšíření
knihovny VŠERS. Počet evidovaných dokumentů vzroste přibližně
o dalších 13.000 svazků, celkový počet evidovaných dokumentů tedy
dosáhne přibližně 30.000 svazků. Knihovní systém Clavius bude proto
nadále rozšiřován o další doplňky a moduly potřebné a vhodné pro
školní knihovnu. Knihovna VŠERS bude i nadále doplňovat svůj knihovní fond podle aktuálních požadavků a doporučení vyučujících
jednotlivých předmětů a potřeb studentů VŠERS, tak aby všechny studijní materiály byly dostupné alespoň v jednom svazku určeném pro
prezenční studium a to v obou odděleních v Českých Budějovicích
i v Příbrami.
Radim Janeček, janecek@vsers.cz

Informační a komunikační služby VŠERS
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Počítačová síť byla rozšířena na 205 pracovních stanic a notebooků (studenti mají přístup k 152). V současnosti tvoří Windows XP Professional,
Windows 7, Office 2007 a 2010 většinu osobních stanic a notebooků.
Veškerý software na všech PC je legální. Centrálně je celá síť řízena
6 servery. V roce 2012 se pokračuje v přechodu na virtuální řešení na
serverech. Došlo k upgradu hardware 20 pracovních stanic na procesor
i5 s 4GB operační paměti a k instalaci open-source operačního systému na vybrané stanice (dual boot Windows a GNU Linux).
Internetové připojení v Českých Budějovicích je zajištěno kapacitou
29 Mbps optickým kabelem k síťovému uzlu Jihočeské univerzity
počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET 2. V Příbrami je připojení o kapacitě 10 Mbps pomocí poskytovatele Internet PB.
Školní síť je dále šířena pomocí centrálně řízené bezdrátové sítě, která
je tvořena přístupovými body značky Cisco a Mikrotik. V roce 2012
došlo k upgradu na nové verze firmware.
Informační systém Moggis (is.vsers.cz) umožňuje vedení celé agendy
VŠ. Poskytuje internetové webové rozhraní pro studenty (ale i pro
učitele, uchazeče...) na úrovni systémů implementovaných na vysokých školách. V roce 2012 došlo k jeho pravidelné aktualizaci.
Další významné systémy pro studenty a přednášející, zaměstnance jsou:
• Webová prezentace Vysoké školy evropských a regionálních studií
(http://www.vsers.cz). V roce 2012 byly vytvořeny nové webové
stránky školy.
• Systém elektronické výuky E-learning. Hlavně se plně osvědčuje
především u přednášejících u kombinovaného studia. V roce 2012
došlo k jeho pravidelné aktualizaci.
• Knihovní systém Clavius
(http://library.vsers.cz:8080/Carmen/main/application.faces).
Čtenáři mají možnost vyžádat si a zapůjčit knihy z obou oddělení
knihovny, ať už jsou tyto knihy uloženy v Českých Budějovicích
nebo Příbrami. V roce 2012 došlo k jeho pravidelné aktualizaci.
• Webmail a Infodisk (sdílený prostor informačních dat).
• V roce 2012 se spustily v testovacím režimu nové projekty: ownCloud
a OsTicket.

Přednášející k výuce mají k dispozici DVD a VHS videorekordéry
a několik magnetofonů a dataprojektorů s notebookem. V učebnách je
nainstalováno 21 dataprojektorů s PC. Škola vlastní 9 dotykových tabulí SMART Board s ozvučením, dataprojektorem a PC, které umožňují
vytvářet multimediální prezentace na speciálním softwaru. V roce
2012 u zařízení využívající softwarové vybavení došlo k pravidelné
aktualizaci.
Mgr. Vladimír Čížek, správce sítě

V roce 2013 byly VŠERS vydány
tyto publikace:

Bílý, J., Pána, L. (CD-R) Udržitelný rozvoj a environmentální
výchova ve vzdělávání
Bílý, J., Kavan, Š., Svatoš, R. a kol. Veřejná správa a bezpečnost
státu jako součást udržitelného rozvoje
Dušek, J. Teorie her a komparace matematických volebních modelů
na komunální úrovni
Dušek, J. a kol. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím
období 2007–2013 a perspektivy rozvoje 2014–2020)
Dvořák, K. Problémy řečové kultury dnešní doby a aktuální jevy
komunikace
Ferebauerová, R. Výroční zpráva 2012
Hesková, M. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje
Pána, L., Bílý, J. (edd.) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova
ve vzdělávání
Svatoš, R. a kol. Reflexe vybraných bezpečnostně právních témat
Auspicia č. 1/2013, roč. X
Věc Veřejná 1–2/2013, roč. XI
redakce

ABSOLVENTI

Na naší vysoké škole rozvíjí také činnost Klub absolventů VŠERS.
Absolventi mají možnost získat aktuální informace o akcích, které
škola pořádá, o nových přírůstcích v knihovně a další informace
o škole. K tomu škola využívá nejen svoji databázi absolventů,
ale také portál www.absolventi.cz/www.mojenastenka.cz, který
provozuje Asociace studentů a absolventů (ASA). Absolventi tak
mají možnost získat ucelené informace o dění ve škole. Na významné akce jsou jim rozesílány pozvánky prostřednictvím mailové pošty.
Absolventi jsou také členy Akademického střeleckého klubu, který
funguje od roku 2005. 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 jsou pořádány 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.
Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy každoročně připravuje analytickou zprávu. Zpráva pojednává o vývoji zaměstnatelnosti, kvalifikační náročnosti a pracovních příjmech vysokoškoláků v ČR a v zahraničí. Obsahuje
mimo jiné informace o zaměstnanosti absolventů jednotlivých
veřejných i soukromých vysokých škol a fakult v ČR. Vysoká škola
evropských a regionálních studií se dle výsledků řadí mezi velmi
kvalitní vzdělávací instituce v Jihočeském a Středočeském kraji,

Tab.: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
Bakalářské studium
CELKEM
P K/D
Skupiny akreditovaných
studijních programů
KKOV

Přírodní vědy a nauky
11-18
Technické vědy a nauky
21-39
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41,43
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51-53
Společenské vědy, nauky a služby
61,67,71-73
Ekonomie
62,65
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
74,75
Obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
CELKEM

32
21
32

48
0
113

85

161

246

neboť v akademickém roce 2011/2012 bylo jen 3,5 % nezaměstnaných
absolventů, což je mezi jihočeskými a středočeskými vysokými školami
jeden z nejlepších výsledků.
Součástí bakalářského studia na VŠERS je i odborná praxe studentů, kterou mohou studenti absolvovat i u svých budoucích potencionálních zaměstnavatelů. VŠERS má uzavřené smlouvy na konání praxe s Krajským
úřadem Jihočeského kraje, ČSOB, Krajským vojenským velitelstvím atd.
Z celkového počtu 246 absolventů bylo 35 % absolventů prezenční formy
studia a 65 % kombinované formy studia. Tento poměr byl zhruba stejný
i v předchozích letech.
Dr. Růžena Ferebauerová, prorektorka pro studijní činnost
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Ohlédnutí za vznikem vysokého školství v Jindřichově Hradci

Myšlenka založení vysokého školství v Jindřichově Hradci poprvé zazněla na jednání Koordinačního centra Občanského fóra. Dle Kroniky
města Jindřichova Hradce z roku 1990 s tímto nápadem přišel pedagog
jindřichohradeckého gymnázia PaedDr. Jaroslav Cempírek. Jindřichohradecké osobnosti, které měly zkušenosti s cestováním na Západ
a měly blízko ke kultuře, se během počátku prvního porevolučního
roku scházely, aby diskutovaly o obsahovém zaměření zamýšlené
fakulty. Zahájily i jednání s vedením renomovaných vysokých škol,
které však nebylo úspěšné. Dne 15. 3. 1990 byla založena první Komise pro založení univerzity v Jindřichově Hradci, budoucího vysokoškolského pracoviště, které členové nazývali univerzitou. Jednání této
komise inicioval tehdejší místopředseda Okresního národního výboru
v Jindřichově Hradci PhDr. Vladimír Špidla. Dlouhé měsíce se hledalo obsahové zaměření budoucího vysokoškolského pracoviště. Byly
diskutovány návrhy na zřízení koleje amerického typu zaměřené na
marketing, fakulty kulturního managementu či managementu umění
a katedry jazyků. Komise se pokoušela o zapojení budoucí jindřichohradecké fakulty do struktury nově vznikající Jihočeské univerzity.
Od 2. 2. 1991 se uskutečnila intenzivní jednání s vedením Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích zastoupeným děkanem doc.
PhDr. Jiřím Divíškem, CSc., v rámci kterých se začala zvažovat varianta zřízení nástavbového pomaturitního, popřípadě postgraduálního
studia v Jindřichově Hradci či systém kurzů, kde by byla zřizovatelem
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích.
Ke konečnému rozhodnutí o obsahovém zaměření a názvu budoucí
fakulty došlo dne 17. 3. 1991. Přípravný výbor doporučil zaměření
a název budoucí fakulty Fakulta regionálního managementu.
Po jednání přípravného výboru Jihočeské univerzity s děkanem Jiřím
Divíškem bylo naplánováno zřízení pracoviště Jihočeské univerzity
od 1. 9. 1991 a zahájení pedagogické činnosti v akademickém roce
1992/93. Akreditační komisi vlády ČR byl dvakrát předložen akreditační projekt fakulty. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
neakreditovalo plánovaný studijní program, ale pouze dvousemestrální
kurz „Správa a řízení obcí“.
Velice významnou událostí v historii vzniku vysokého školství v Jindřichově Hradci bylo založení Nadace fakulty regionálního managementu dne 20. 8. 1991. Nadace pomáhala při financování příprav a rozvoji
budoucí fakulty a byla významným investorem při rekonstrukci bývalých Švecových kasáren na studentské koleje a menzu.

Večerní Univerzita třetího věku

Na podzim roku 2013 otevřela Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o.p.s. Univerzitu třetího věku. Vzdělávání Univerzity třetího věku
(U3V) je součástí vzdělávacích aktivit Centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. Základním
posláním U3V je otevření vysokoškolských poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby staršího věku a osoby zdravotně znevýhodněné. Je
přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace.
Cílem U3V je nejen prohlubovat stávající vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak účastníkům
nepřístupné. Studijní programy U3V umožňují starším a zdravotně
znevýhodněným spoluobčanům zvyšovat kvalitu jejich života a rozvíjet
své schopnosti. Výuka studijních programů U3V probíhá formou přednášek, praktických cvičení a seminářů. Studijní programy jsou dvouleté
(čtyřsemestrální). V každém semestru se realizuje výuka dvou předmětů
v šesti dnech (1x za 14 dnů) a vždy po třech výukových hodinách. Studijní program je zahájen imatrikulací a ukončen obhajobou závěrečné
práce. Úspěšný absolvent získává osvědčení o absolvování Univerzity
třetího věku, které bude slavnostně předáno rektorem doc. Dr. Lubomírem Pánou, Ph.D. Garantem U3V je doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.
Účastníkem Univerzity třetího věku se může stát každý občan ČR,
který dovršil 50 let nebo je držitel průkazky ZTP či ZTP/P. Posluchači
U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
V rámci U3V jsou nabízeny tyto studijní programy:
• Ochrana, obrana a právo (garant programu doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.)
• Ekonomie v životě občana (garant programu doc. Ing. Marie Hesková, CSc.)
• Člověk a společnost (garant programu doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.)
CCV, Mgr. Romana Pánová

V souladu s rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 28. 9. 1991 zřídil děkan Pedagogické fakulty v Českých
Budějovicích Jiří Divíšek od 1. 10. 1991 detašované Pracoviště
regionálního managementu Jihočeské univerzity v Jindřichově
Hradci. Řízením byl pověřen Zdeněk Žemlička. Dne 11. 11. 1991
byl slavnostně zahájen dvousemestrální rekvalifikační kurz „Správa
a řízení obcí“. Jeho realizace se stala přípravnou fází pro otevření
bakalářského studijního programu v oboru regionální management
v prezenční formě studia. Ke dni 1. 7. 1992 bylo založeno odloučené
Pracoviště pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích se dvěma ústavy – Ústavem regionálního managementu a Ústavem jazykové přípravy. Vedoucím pracoviště a současně
proděkanem pedagogické fakulty byl jmenován Zdeněk Žemlička.
Dne 20. 4. 1994 byl akreditován studijní program Management
podnikatelské sféry a veřejných služeb.
Ke dni 28. 4. 1994 byla Akademickým senátem Jihočeské univerzity
zřízena Fakulta managementu v Jindřichově Hradci jako nová
fakulta Jihočeské univerzity s účinností od 1. 9. 1994. Prvním děkanem
se stal Zdeněk Žemlička. Od 1. 1. 1998 se stala Fakulta managementu v Jindřichově Hradci šestou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze.
Myšlenka investování do vzdělání přivedla vybrané jindřichohradecké
osobnosti k záměru založení vysokoškolské fakulty v okresním městě
na jihu Čech. Při hledání obsahového zaměření budoucí fakulty zvítězil návrh na zřízení fakulty rozvoje a řízení oblastí či regionů. Sílila
potřeba výchovy managementu veřejné správy, služeb a podnikatelské sféry. Postupně byly zajištěny základní podmínky pro vznik samostatné fakulty. Svoje výsadní postavení získala fakulta managementu
i z hlediska zaměstnanosti svých absolventů, kdy se na základě
průzkumu Hospodářských novin z ledna 2013 umístila na prvním
místě mezi ekonomickými fakultami v ČR. (Hospodářské noviny,
Nejméně nezaměstnaných je mezi absolventy Fakulty managementu
VŠE v Jindřichově Hradci [online], 29. 1. 2013, http://zpravy.ihned.cz/
cesko-skolstvi/c1-59214600-ekonomicke-vysoke-skoly-srovnaniplaty-nezamestnanost). Tímto výborným výsledkem oslaví Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci v příštím roce své dvacáté jubileum svého zřízení.
Mgr. Věra Kubátová
kubv00@fm.vse.cz
Vysoká škola evropských a regionálních studií se zúčastnila
„Festivalu dalšího vzdělávání“, jehož jihočeská část se konala
dne 3. 9. 2013 na náměstí Přemysla Otakara II. Na fotografii
rektor VŠERS, doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. s moderátorkou
a patronkou festivalu Olgou Šípkovou.
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Generace Y a uplatnění absolventů VŠERS na trhu práce

V posledních deseti letech nastupuje na pracovní trh
nová generace mladých lidí, která je často označována
jako generace Y. Stejně jako všechny předchozí má i tato
generace svoje zvláštnosti a specifika, které se týkají
názorového vidění světa, komunikace, budování kariéry
či životního stylu. Úspěšný vstup na trh práce se tak stává
i díky vyšší nezaměstnanosti pro mladé lidi důležitější
než kdykoliv předtím.
V ČR se problematikou vstupu absolventů na trh práce
zabývá Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, které připravuje každoročně
analytické zprávy pojednávající o vývoji zaměstnatelnosti, kvalifikační náročnosti a pracovních příjmech vysokoškoláků v ČR a v zahraničí. Rozebírá také dopady
ekonomické krize na uplatnění absolventů vysokých škol.
Obsahuje mimo jiné informace o zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých veřejných i soukromých vysokých
škol a fakult v ČR. Podíváme-li se na její poslední znění,
tak v uplynulém akademickém roce nalezneme v rámci
Jihočeského kraje obrovské rozdíly, kdy se některé vysoké
školy pyšní nulovou, ale i skoro 20% nezaměstnaností
svých absolventů. Mezi těmito školami se umístil
VŠERS se svými 3,5 % nezaměstnaných absolventů na
jednom z čelních míst žebříčku, což je výborný výsledek odrážející nejen kvalitu vysokoškolského vzdělávání jednotlivých institucí, ale i komplikovanou situaci

na trhu práce, která by měla být jedním z hlavních kritérií pro rozhodování uchazečů o volbě studia a budoucího (ne)uplatnění.
Název školy
Filmová akademie v Písku
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (VŠE v Praze)
Teologická fakulta (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Zdravotně sociální fakulta
(Jihočeská univerzita České Budějovice)
VŠ evropských a regionálních studií
Pedagogická fakulta (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Ekonomická fakulta (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Biologická fakulta (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Zemědělská fakulta (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Fakulta rybářství a ochrany vod
(Jihočeská univerzita České Budějovice)
Filozofická fakulta (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice

0,00 %
0,48 %
1,45 %
1,78 %

3,50 %
4,53 %
5,05 %
6,94 %
11,18 %
13,33 %
18,75 %
19,70 %

Ing. Jiří Dušek, Ph.D., prorektor pro vědu,výzkum a rozvoj VŠ

BEZPEČNOST FIRMY A PODNIKÁNÍ
International Scientific Conference
"COMPANY SECURITY AND BUSINESS" 2013

V prvním pololetí roku 2013 se na Bankovním
institutu vysoké škole, a.s. v Praze uskutečnilo
úspěšné jednání mezinárodní vědecké konference „COMPANY SECURITY AND
BUSINESS 2013“. Jednání konference zahájil pan rektor doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Cílem konference bylo objektivně popsat,
diskutovat a následně informovat odbornou
veřejnost o skutečnostech, procesech, technologiích, nástrojích
a v neposlední řadě
i praktických a vědeckých poznatcích, které
v době složité ekonomické situace dokážou pomoci přežít firmám
a dalším institucím ve velmi tvrdých konkurenčních podmínkách, udržet jejich potenciál
a dále jej efektivně rozvíjet pro úspěšné podnikání.
Bezpečnost lze chápat jako kontinuitu určitého procesu, tedy i podnikání. Bezpečnost

Míra nezaměstnanosti
absolventů (akademický rok 2011/2012)

pro firmu znamená nejenom fyzickou ochrana svých aktiv, ale
především ochranu jedinečného know-how, potenciálu
klíčových osob, řízení bezpečnostních rizik a efektivní fraud management.
Výstupem konference, jednání které se protáhlo do večerních hodin
díky bohaté diskusi k jednotlivým příspěvkům,
bude recenzovaný Sborník vědeckých prací
a studií a kolektivní vědecká monografie. Problematika monografie
bude primárně zaměřena na „soft“
bezpečnostní poznatky a aktivity, které
v dnešní době jsou rozhodující a dokážou
nejen uchránit firemní aktiva před konkurencí, ale dále oboje i navyšovat.

Z konference „9th International
Conference Economic
Integrations, Competition and
Cooperation - Accession of
the Western Balkan countries
to the European Union“,
která se konala 17.–19. 4. 2013
v Opatiji v Chorvatsku.

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Na snímku rektor doc. Dr. L. Pána, Ph.D.
a prof. Vinko Kandžija, Ph.D., předseda programového výboru konference,
Universita v Rijece, Ekonomická fakulta.
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OCHRANA OBYVATELSTVA, ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Koncem školního roku uspořádal Státní ústav
jaderné, chemické a biologické ochrany velikou akci k případné ochraně obyvatel.
Není nic lepšího, než si prostředky civilní
ochrany vyzkoušet na „vlastní kůži“. O tom,
že to v tomto případě platí doslovně, se

přesvědčili i naši studenti v rámci projektu
„Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných situací“. Při workshopu s názvem
„Teroristické možnosti zneužití biologických
a jaderných agens“, který se konal v prostorech Státního ústavu pro jadernou, chemickou

a biologickou ochranu si naši studenti kromě
teoretického výkladu odnesli i několik vskutku nezapomenutelných zážitků, což dokládá
bohatá fotodokumentace. Na projektu VŠERS
dlouhodobě spolupracuje.
Bc. Daniel Turek

Studenti programu Bezpečnostně právní činnosti Vysoké školy evropských a regionálních
studií z Českých Budějovic a Příbrami se
zúčastnili workshopu o Teroristických možnostech zneužití biologických a jaderných
zbraní v Státním ústavu jaderné, chemické
a biologické ochrany (SÚJCHBO) v Milíně
u Příbrami. Akce byla v rámci programu Věda
a výzkum MŠMT ČR Ochrana obyvatelstva
a řešení krizových a mimořádných událostí ve
spolupráci s ČVUT Praha.

Program byl rozdělen na dvě části, které se
po určitém čase prostřídaly. První skupina
studentů absolvovala odbornou přednášku s panem MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D, (ředitelem SÚJCHBO), druhá vyrazila do terénu, resp. postupně na jednotlivá pracoviště, ve
kterých bylo ukázáno a vysvětleno, jak se
zachází s raněnými, první předlékařská péče,
nácvik dekontaminace a nasazování plynových masek a speciálních ochranných oděvů
či detekce chemické a radiační látky. Byla

zde možnost si vše vyzkoušet a zažít „na
vlastní kůži“, k čemuž se většina studentů jen
tak nedostane, tudíž se do nácviku všichni
náležitě zapojili.
Ačkoliv počasí zrovna nepřálo, exkurze byla
více než vydařená a všichni odcházeli nejen
plni pozitivních dojmů, ale hlavně s novými
zážitky a zkušenostmi, jež se studentům budou v budoucnu hodit.
Veronika Eiblová,
studentka 2. roč. PS VŠERS

VŠERS INFORMUJE

Vysoká škola evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Udržitelný rozvoj V.
– Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu do Evropské unie
Termín konání:
20. 3.–21. 3. 2014
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 Č. Budějovice (zast. 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. Zhodnocení úspěšnosti transformace ČR po roce 1989 a vlivu evropské
integrace na tento proces z pohledu cílů socioekonomických, právních,
bezpečnostních, politických, ekologických a environmentálních.
2. Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního
rozvoje životní úrovně občanů ČR a jiných středoevropských regionů
z hlediska současného ekonomického vývoje.
3. Postihnout základní trendy a prognózovat scénáře budoucího vývoje ČR
v rámci Evropské unie (zavedení eura, čerpání ze strukturálních fondů apod.).
V rámci konference bude 21. 3. 2014 pořádána v rámci projektu GA ČR
„Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje
v komparativní perspektivě“ zvláštní sekce věnovaná výročí
roku 1989 pod názvem „Udržitelný rozvoj 25 let po Sametové revoluci“.

Jednací jazyky konference:

čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlásit na konferenci se můžete od 15. 1. 2014 na adrese
http://konference.vsers.cz/form

Letní semestr akademického roku 2012/2013 byl v oboru výuky,
zejména odborných předmětů programu bezpečnostně právní
činnost, obor bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
na VŠERS předznamenán tematicky návaznou velmi zdařilou akcí
I. KRIMINOLOGICKÉ DNY. Tato akce byla uspořádána ve spolupráci s Policejní akademií a s Českou kriminologickou společností
ve dnech 30.–31. ledna 2013.
Vzhledem k vhodnosti tematického zaměření této akce a zásluhou
partnerské spolupráce mezi VŠERS a ČKS budou uspořádány ve dnech
27.–28. ledna 2014 navazující II. KRIMINOLOGICKÉ DNY.

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých
Budějovicích a Česká kriminologická společnost
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.

Termín konání: 27. – 28. ledna 2014

Místo konání:
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, zasedací místnost zastupitelstva;
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.,
Žižkova ulice č. 5, 370 01 České Budějovice
Systém registrace na konferenci bude spuštěn
na webových stránkách v říjnu 2013.
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Projekt „Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek
v Jihočeském kraji“ na VŠERS

U MP (městské policie) pracuji více jak 6 let,
kdy jsem začínal u MP Praha a následně se
přestěhoval do města Bechyně. Zde mám
možnost uplatnit a rozvíjet zkušenosti s prací
strážníka a to nejen z činnosti, ale i přípravou
na možné vzniklé situace. Práce strážníka je
velmi psychicky i fyzicky náročná. Jedná se
o činorodou práci, na kterou je nutné být
řádně připraven a vyškolen. Nejedná se pouze
o zabezpečení veřejného pořádku a dopravy,
mnohdy jsou strážníci jako první na místě
a musí umět uplatnit různé druhy pomoci (první pomoc, základy požární činnosti), a zároveň
je dobré uplatnit v praxi asertivitu, dobré komunikační dovednosti a také perfektní znalost
potřebné legislativy.
Spousta měst a obcí má v této době velmi
omezené finanční prostředky právě na školení
svých zaměstnanců, dalším faktorem byla stanovená penza školení, kdy se nepodařilo nalézt
potřebné školení pro práci MP, čímž dochází
k vynucené stagnaci a tím i možnému poklesu
kvality poskytovaných služeb ze strany MP.
Když se naskytla možnost rozšířit a získat nové
informace, neváhal jsem a zapojil jsem se do
tohoto projektu. Volba tohoto projektu byla

určena následujícími pozitivními faktory: kurz
je pro strážníky MP zdarma, strážník si může
zvolit témata, kurzy se konají v Českých Budějovicích, kvalita lektorů.
Projekt je realizován již druhým rokem a za
tuto dobu se konala řada přednášek se zajímavými tématy. Témata jsou pečlivě volena
tak, aby korespondovala s naší prací. Všichni
účastníci ocenili záměr kurzů a praktické využití v každodenní činnosti strážníka MP. Bohužel jsem nemohl absolvovat všechny přednášky vzhledem k pracovní vytíženosti, ale
přednášky, kterých jsem se účastnil, mi značně
pomohly v mé práci (např. oživení silničního
zákona v podání pana Roneše, zásady první
pomoci v podání paní Krygarové ze Záchranné služby České Budějovice nebo přednáška
o problematice odchytu psů v rámci přednášky
Ochrana životního prostředí s panem Kříhou).
Ke zkvalitnění kurzů nemalou měrou přispívá
zpětná vazby od účastníků kurzů. Osobně se
angažuji v některých tématech a přináším nové
návrhy výuky či nová témata. Po konzultaci
s kolegy jsme dospěli k závěru tzv. sumárního
kurzu, kdy bychom spojili více témat v jeden
celek a to formou modelových situací (např.

asertivita s přestupcem gradací útoku z jeho
strany a použití donucovacích prostředků,
legislativní úkony strážníka, první pomoc, součinnost s ostatními složkami IZS).
Je pochopitelné, že všechna témata v dané časové lhůtě nelze probrat nebo jsou tak obsáhlá
či aktualizovaná a je tudíž nutnost je po našich
připomínkách opakovat, rozšířit, k čemuž by
přispěl i tento celek. Je nasnadě i jeho rozšíření, jiné model. situace, rozbor činnosti
strážníka při model. situaci atd.
Sekundárním smyslem kurzů je setkání kolegů
z celého kraje. Dochází k zajímavým neplánovaným záměrům jako např. stmelení kolektivu strážníku OP/MP Jihočeského kraje,
předání zkušeností a poznatků, vznik nových
spoluprací mezi MP.
Závěrem bych poděkoval realizačnímu týmu
za jeho práci a doufám, že vyčerpáním daných
témat tato spolupráce mezi VŠERS a strážníky Jihočeského kraje nekončí, spíše je to
předzvěst nové spolupráce, kterou ocení hlavně
občané tohoto kraje.
vrch. prap. Aleš Kabelka, DiS.
vedoucí strážník MP Bechyně,
účastník vzdělávacích programů

Projekt „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“
Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o.p.s. České Budějovice je partnerem
v projektu „Inovace vzdělávacího programu
v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ
Březnice“, který realizuje Vyšší odborná
škola a Střední odborná škola, Březnice,
Rožmitálská 340 od 1. února 2012 do 31. ledna 2014 za finanční podpory z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0018).
Hlavním cílem projektu, kterým je zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím inovace
vzdělávacího programu prostřednictvím modularizace, vytvořením kreditního systému
hodnocení, rozšířením nabídky kombinované
formy vzdělávání pomocí e-learningového
portálu. Inovace hlavních studijních předmětů a využití nových metod výuky úspěšně
probíhá, elektronické učební materiály jsou
vytvářeny a studenty k výuce vhodně využívány, včetně kontrolních testů.
Zároveň je propojována teoretická výuka
s praxí, která přispěje k lepší uplatnitelnosti
studentů na trhu práce. K tomu jsou využívány
zkušenosti všech jedenácti partnerů projektu,

a to Města Březnice, ALKA, o.p.s., Příbram,
Domov Březnice, poskytovatel sociálních
služeb, CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem,
poskytovatel sociálních služeb, Mateřské
centrum PAMPELIŠKA Březnice, Dětský domov a Školní jídelna Solenice, Dětský domov
HUSITA, o.p.s. v Dubenci, Domov seniorů
Dobříš, příspěvková organizace, Městské jesle
a rehabilitační stacionář Příbram, Základní
škola, Mateřská škola a Praktická škola, Příbram, Pod Šachtami 335.
Úspěšně pokračuje i spolupráce s partnerem
Vysokou školou evropských a regionálních
studií, o.p.s., České Budějovice. V rámci podpory spolupráce s vysokoškolským sektorem
již bylo uskutečněno 7 seminářů, a to na téma:
Historie a organizace EU, Veřejná správa v EU,
Český politický systém, Ochrana a tvorba
životního prostředí, Aplikovaná informatika
a Sociální systém, Sociální systém v SRN.
Některé přednášky proběhly v anglickém jazyce – např. Ochrana a tvorba životního
prostředí, dále Sociální systém v SRN a připravujeme Sociální systém v Anglii.
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 a doplnění studovaných
předmětů prostřednictvím jednotlivých seminářů se zlepšila prostupnost mezi VOŠ
Březnice a VŠERS České Budějovice. V akademickém roce 2012/2013 pokračovalo 13
absolventů VOŠ Březnice v navazujícím bakalářském studiu na VŠERS, pobočce Příbram
a získalo bakalářský titul. V akademickém
roce 2013/2014 zahájí bakalářské studium na
VŠERS 11 absolventů VOŠ Březnice.
Můžeme tedy zhodnotit, že projekt „Inovace
vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“ škola
úspěšně realizuje a rozhodně přispěje ke
zlepšení kvality vyššího odborného vzdělávání
po stránce teoretické i praktické.
Jarmila Chalupná, asistentka projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
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DVOŘÁK, K. Problémy řečové kultury dnešní doby
a aktuální jevy komunikace. České Budějovice: Vysoká
škola evropských a regionálních studií, 2013, 38 s.
ISBN 978-80-87472-62-0.

Studie „Problémy řečové kultury dnešní doby a aktuální jevy komunikace“ navazuje na vydané studie K. Dvořáka a L. Pány „Odborný text
a myšlení studentů“ (2010) a „Psaný a mluvený text ve vysokoškolském
studiu“ (2012). První studie je zaměřena k tvorbě jasného slohu výkladového, zvláště pak k textům kondenzovaným a uvolněným. Ve
druhé studii byla sledována především dovednost studentů reprodukovat odborný text, který je podkladem seminárních nebo bakalářských
prací.
Studie „Problémy řečové kultury dnešní doby a aktuální jevy komunikace“ věnuje pozornost problematice jazykového vyjadřování a s tím
tvorbě odborných textů. V práci je zdůrazněna sémantika textu. Nejde
o pouhou sumu prostředků, jazyk je chápán jako struktura, v níž jsou
jednotlivé prostředky významotvorné. Tak se jazyk stává nástrojem
myšlení.
Jedním z nápadných projevů tendence vytvářet těsné jazykové a myšlenkové celky je kondenzace textu. Kondenzace je náročná jak na percepci textu, tak pro jeho tvorbu. Pozornost je věnována prostředkům,
které vytvářejí odborný text kondenzovaný a s nimiž je nutné, aby se
studenti seznámili při stylizačních a transformačních cvičeních již na
středních školách. Autor studie se zaměřil na syntaktické vztahy a jejich
vyjadřování, především pak na potřebu rozlišovat odstíny významové,

což je při tvorbě odborných textů nutné. Bylo by vhodné zaměřit pozornost na stránku morfologickou a lexikální, aby pohled na aktuální
jevy komunikace byl úplný.
Ukázky z bakalářských prací, z nichž tato studie také vychází, dokládají celou řadu významových vztahů (zvláště syntaktických), s nimiž
studenti přicházejí do styku. Příprava studentů se týká také i oblasti
mluveného slova. Potřebné by zde bylo doplnit studii ukázkou mluveného vyjadřování a zaměřit se na prvky mluveného slova a na jejich
vztahy ve výpovědi.
Komunikace mezi lidmi vychází z jejich společenských potřeb. V současné době se věnuje pozornost dialogické formě. Také zde by byla
potřebná ukázka dialogického textu a naznačit návaznost jednotlivých
výpovědí.
V uvedené studii jsou ukázky s textem náležitě stylizovaným i s textem
s narušenou konstrukcí. Je zde také zmínka o zvukové složce komunikace. V současné době je tato stránka zanedbávána již od základních
škol. Zvláště důležitá je však ve veřejných projevech. Zde dochází
k nezřetelné výslovnosti způsobené špatnou artikulací, příliš rychlou mluvou. Bohužel se v současné době takovéto vyjadřování stává
módou.
Lubomír Pána, pana@vsers.cz

VII. KONFERENCIA
bezpečné Slovensko a Európska únia

3. mezinárodní kongres Bulharských studií

V průběhu zimního semestru, tj. dne 14.–15. listopadu 2013 bude již
tradičně pořádat naše partnerská Vysoká škola Bezpečnostného manažérstva v Košiciach (dále jen „VŠBM“) VII. mezinárodní vědeckou
konferenci „Bezpečné Slovensko a Európska únia“, která si klade
za cíl zvýraznit významnost prevence kriminality v Slovenské republice v kontextu vysokoškolského vzdělávání v bezpečnostních studijních programech při prolínání se do podmínek sjednocené Evropy, plně
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. Této problematiky se za Vysokou školu evropských
a regionálních studií (dále jen „VŠERS“) opětovně aktivně zúčastní
členové Katedry právních oborů a bezpečnostních studií VŠERS, o.p.s.
(dále jen „KPOBS“).

Josef Kříha

Účast našich pracovníků na 3. mezinárodním kongresu Bulharských
studií v Sofii (Third International Congress of Bulgarian Studies)
23.–26. 5. 2013. Na snímku přednáší Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.
WHITE FACE OF THE DARK CONTINENT

VĚC VEŘEJNÁ

Any Czech reader, a listener or a spectator, being not personally
a regular visitor to South Africa, connects automatically this country
and the whole region with the splendeur of nature, with diamonds,
gold, crime and exotic. In the international commercial chains here in
Europe we encounter more and more often the South African wines
and quite recently also fresh fruit. South Africa is recepted as an
“African” country, with the population matching the name. The awareness of the fact that the high and important proportion of South
Africa´s population is, regarding ethnicity, white, very low. The older
generations here in Central Europe are aware of the fact that South
Africa has passed through the dramatic changes resulting in the destruction of the system of the separate development of the races
(so called “apartheid”). The sport fans know (perhaps) that the world
famous javelin champion Mr. Zelezny used to train in this part of the
world (in Potchefstroom, Transvaal, today North-West Province). The
Football World Cup attracted the attention of the whole planet towards
South Africa, the attention of the sport interested end even general
public, and the vuvuzela has become a standard equipment of the
participants of the Trade Union rallies and demonstrations even in the
Czech Republic, on St. Wenceslas Square!

What is such a different and extraordinary feature which constitutes
South Africa as an unrepeatable and unique phenomenon, diamonds
and gold but also the presence of the “white man”. This presence is
so engraved and integrated into this land, that HE the President of
the RSA, Mr. Jacob Zuma, quite recently in his public speech, has
referred the white Afrikaners/Boers to be the “genuine Africans”. To
quote our former Ambassador to the RSA, HE Dr. Jaroslav Siro,
………………South Africa is Africa for beginners…………………….
What is hidden behind this pretty witty, eloquent and spartan statement?
Is South Africa not a “little bit part of Europe”?
In several days the new Academic Year 2013/2014 starts. In these days
we have the oportunity to recall and remember many anniversaries
which could serve as the milestones (and cornerstones) for everybody
and anybody wishing to get a deeper insight into that for centuries
lasting, industrious, often self-devoting and permanently conflict
presence of the “white men” inside the “black continent”. Let us
consider the very existence and “la condition hummaine” of those
men and women…………..

360 years ago........ On April the 6th, 1652, a small fleet of three
vessels, Domedarius, Reijgter and Goed Hoop, sent by the Dutch
East India Company dropped the anchor at the bay under the Table
Mountain, at today´s Cape Town (Kaapstadt). The leader of this expedition was Jan van Riebeeck, the physician (21st Apríl 1619 – 18th
January 1677), who became also the first Governor of new settlement.
Notable and noteworthy is the fact, that his wife was an Hugenot, Mme
Maria de Quellerie, see also below). Soon afterwards the ships Wallvish
and Oliphant followed them. The goal and task of this expedition was to
establish the „ half-way house“ on the route between Neederland and
today’s Indonesia (former Dutch East India). Just imagine how dangerous and risky all this was, just Waalvish and Oliphant togehter registered 130 (one hundred and thirty) sea-burials………

325 years ago…….. The first organised group of French Hugenots
left the Delftshaven for South Africa on 31st December, 1687. According to the list of pasengers, as listed by Captain Frans Villierius, the
were 19 souls. More then half of them have the surname Marais and
Foucher. They arrived to Cape Town on 13th April, 1688.

110 years ago…….. On 26th March, Cecil Rhodes dies (sir Cecil
John Rhodes, PC, DCL, 5th July 1853 – 26th March 1902). Rhodes,
nicknamed by some historicians as “The Founder”, is to the broader
public known much more through annecdotical quotations and remarks
(cf. “Cape to Cairo” and famous “so little done, so much to do”) than
from his real (even if not unequivocal) founding role in the shape
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and size and role of contemporary South Africa as a subcontinent.
(Almost) always in his white flannels, with his dress coded as often
as “informal” as the maximum, and nevertheless, this young tycoon
became twice the Prime Minister of Cape Colony, the inventor and
founder of the ammalgamated world diamond market and of DeBeers
Company, the founder of South Rhodesia (Zimbabwe nowadays), the
founder and donor of the Rhodes Scholarships (nowadays through
Rhodes Trust activities also the participant of The Mandela-Rhodes
Foundation and Scholarships) is in the very sense of the word and
term the founder, the founder of contemporary economic strength and
political importace of the Republic of South Africa. His far-reaching
vision of economic interlacing and ammalgamating of contemporary
The Republic of South Africa (former The South African Union including former The British Bechuanaland Crown Colony), Botswana
(former The British Bechuanaland Protectorate), Namibia (former
Deutsche Sued-West Africa), Zimbabwe (former South Rhodesia),
Zambia (fomer North Rhodesia) and even contemporary Malawi
(former Njasaland) are today coming in practice in the promising
and admirable conceptualisation of the SADC (The Southern Africa
Development Community).

95 years ago........ On the turbiny point of the years 1918 and 1919,
the president of the USA Woodrow Wilson learned about the short
but inspiring treaty “The League of Nations. A practical suggestion.
London, 1918, Hodder and Stoughton, 71 pp.” of the South African
general, ,statesman, politician and philosopher Jan Christian Smuts.
(Albeit often spelled as Christiaan, was baptised as Christian.) This is
the name of the very apostle of the understanding among people
and nations of the world. (J. C. Smuts , OM, CH, ED, KC, FRS, PC,
24th May 1870 – 11th September 1950). Smuts, the founder of holism,
proposed fully in the intences of this approach based on the importace
of “the whole”, the importace of wholeness what in the coming year
of 1919 came into the existence under the Wilson´s patronage and
under the original Smutsian name “The League of Nations”. J. C. Smuts
is the one and only politician whose name and signature are written
in the Peace Treaty of both world wars. The fact that the white South
African is the author of the Preamble of the Covenant of League of
Nations (Versailles, France, 28 th June 1919) as well as the Charter of
the UNO (San Francisco, USA, 26th June 1945) is amazing and not
generally acknowledged.

90 years ago........ Christian Barnard was born (Christiaan Neethling
Barnard, 8th November 1922 Beaufort West, Cape Province, today
Western Cape, – 2nd September 2001, Paphos, Cyprus). A famous
worldwide-known cardiosurgeon. The first heart-transplant, pone of
the greatest achievements of medicine, was performed by him and
his brother Marius.

61 years ago........ The Nobel Prize for medicine was awarded to South
African researcher Max Theiler (30th January 1899 – 11th August
1972) the world famous virologist. His main contribution to world´s
health with epochal impetus towards Africa is the vaccination against
yellow-fever.

45 years ago........ See also above, Christiaan Barnard, together
with his brother Marius performend the world´s first heart transplant
at Groete Schuur Hospital, Cape Town (Kaapstadt) South Africa. The
St. Charles operating theatre is kept with pious devotion in the same
status and conditions as on 3rd December when the new heart of
Louis Washkansky started to beat, with all the medical equipment and
with manequinnes dressed in surgical robes, presenting the whole
surgical team, and with the wall-clock stopped……
40 years ago........ See also above, The Nobel Prize winner Max
Theiler died, on 11th August).
33 years ago........ The Nobel Prize for medicine and physioplogy
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was awarded to Allan McLeod
Cormack (23rd February 1924 –
7th May 1998), the South African
physicist. His epochal contribution
to human health care and to medicine as such is the Computerised
Tomography (CT).
30 years ago........ The Nobel Prize
for chemistry awarded to Aaron
Klug (sir, OM, 11th August 1926)
for discovery of crystalographic
electron microscopy.

21 years ago........ The Nobel prize
for literature awarded to Nadine
Gordimer, a South African writer
and anti-apartheid activist.

20 years ago........ The Nobel Prize in the year 2003 for literature
awarded to J. M. Coetzee (John Maxwell Coetzee, 9th February 1940).

20 years ago........ The Nobel Peace Prize for the year 1993 was
awarded to F. W. de Klerk, the last (until now) white President of
the Republic of South Africa, ex equo with Nelson Mandela, the first
black President of this country. (Frederik Willem de Klerk, Johannesburg, 18th March 1936 ). F. W. de Klerk is the most likely an
“unknown hero” who we could compare to Nikolai Sergiewitch
Gorbatschow, the last President of the former Sowiet Union. Without
the personal courage and decisiveness of Mr. F. W. de Klerk South
Africa could hardly avoid the blood-shed and the unpredictable
dangerous implosion of structures……
10 years ago........ In 2002 the Nobel Prize for medicine and physiology was awarded to Sydney Brenner, (13th January 1927…) the world
famous South African biologist. His main contribution to medicine
is the disclosure of mechanisms of the organ-formation regulatio and
that of the programmed cell death (PCD) – apoptosis.

The white population of the Republic of South Africa was estimated
for the year 2011 with the figure of 4 565 825 people. The relation of
Afrikaans to English speakers is approximately 3 : 2. When compared to the population of The Czech Republic, they represent not
fully one half. Let us consider and assess their intellectual potential,
productivity and industriousness. Let us compare all this with the
performance of our own Czech nation. 360 years ago their ancestors
came to the country, under unbelievably hard conditions and personal

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ
„O pohár rektora
Vysoké školy evropských
a regionálních studií 2013“

I tento rok se v týdnu před vánočními svátky
uskuteční tradiční předvánoční turnaj vysokých
a středních škol v sálové kopané, pořádaný Vysokou školou evropských a regionálních studií.
Místo konání zůstává stejné, a to GOLF & Sport
Club HoSPORT Staré Hodějovice.
Družstva mohou být složená ze studentů, pedagogů a zaměstnanců školy. Vítěz obdrží putovní
pohár na jeden rok a malý památeční pohár.
Mgr. Štěpán Strnad,
tajemník Katedry společenských věd,
Vysoká škola evropských
a regionálních studií,o.p.s.

suffering. They took the roots.
Afterwards-The building-up of the
Republic of South Africa as the
strong and respected economic
subject, the global player (have in
mind the BRICS membership).
The unique role of South Africa
during both world wars,The establishment of the League of Nations
and the United Nations Organisation as well (South Africa being the
founding member). The creation
and development of holism, and
the setting-up of the basis for
the holistic approach in medicine,
biology, physiology etc. The
world´s very first heart transplant.
Twice Nobel Peace Prize (in one
case ex quo for two, like that there
are three laureati). One Nobel Prize for chemismy. Twice Nobel Prize
for literature. Three Nobel Prize awards for medicine and physiology,
with epochal achievements of

– Vaccination against yellow fever
– Computerised tomography CT
– Genetic regulation of organ development ant that of apoptosis

All this during the last century cannot be avoided but must be regarded
as the “white face of the black continent”. In humble, modest and
(self-) critical analysis we should not and must not be tacit about the
fact that this “white face” has also its “black conscience“” resulting
from the phenomenon of racial intolerance, which was for some
particular time even institutionalised (apartheid).
To come to the conclusion I take the liberty to cite the Most Hon.
Archbishop Desmond Tutu (also the Nobel Peace Prize Winner),
the well-respected public personality in South Africa by quoting
his famous analogy that the South Africans are in fact the “rainbow
nation”.
Mix –up the colours of the rainbow and you will obtain the white, or,
better to say, the visible light…… In your light / In u lig.

Petr Petr
(Assoc. Prof. Petr Petr, MD, PhD, vice-Dean emmeritus in charge
of international cooperation- Faculty of Health and Social Studies
University of South Bohemia, and vice-Rector emmeritus in charge of
international cooperation- College of European and Regional Studies,
České Budějovice/Budweis, Czech Republic)
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Projekt EU-EVERYPLACE: Less Widely Used and Taught
Languages in Less Widely Known and Visited Places
Project number: 519101-LLP-1-2011-1-PL-KA2-KA2MP

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., uspořádala ve dnech 28. 7.–3. 8.
2013 v Nových Hradech letní jazykovou
školu češtiny pro studenty z Polska, Litvy
a Německa. Výuka v letní škole probíhala
interaktivní formou, při které byla procvičována především základní slovní zásoba a frazeologie z tematických oblastí jako je například: představování, orientace ve městě či
nakupování.
Po ukončení jazykového kurzu dále pokračovalo setkání koordinátorů projektu EU - Everyplace, kteří se rovněž jako VŠERS zapojili
jako partneři do tohoto mezinárodního projektu. Konkrétně se jedná o partnery: VHS
Passau, die Berater Austria, Aleksandro Stulginskis University Lithuania, Public Service
Language Centre Latvia a Global Village
Poland.
Projekt EU - Everyplace má především propagovat méně často vyučované jazyky a his-

torická místa a tak se jedná o velice zajímavý
multikulturní projekt.

Správní rada VŠERS udělila medaili „Za zásluhy o VŠERS“
řediteli HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíru Burešovi
za jeho dlouholetou spolupráci s VŠERS,
členství v Kolegiu rektora a spojování teorie s praxí
u akademických pracovníků i studentů VŠERS.

Mgr. Anita Župčanová
koordinátorka projektu

JUDr. Jiří Pospíšil přednáší na VŠERS
(nový Občanský zákoník).

16

Akademický střelecký klub

V roce 2013 zahájil Akademický střelecký klub při VŠERS svoji činnost
v květnu prvním střeleckým dnem spojeným se soutěží jednotlivců.
Kromě připravovaných vlastních akcí se členové klubu zúčastnili
27. června 2013 dalšího ročníku soutěže O pohár krajského vojenského
velitele v Českých Budějovicích. V této soutěži jsme dosáhli velkého
úspěchu. Členky ASK Radka Ferebauerová a Ing. Martina Michková
se umístily v soutěži žen na prvním a druhém místě. Podzimní část

VĚC VEŘEJNÁ

zahájí další ročník soutěže O pohár rektora VŠERS. I nadále klub pořádá pro své členy přípravný kurz k získání zbrojního průkazu pro
členy ASK.
Pro své členy, kteří mají na daný kalendářní rok zaplacen členský
příspěvek a vlastní zbrojní průkaz, zajistil klub vstup na střelnici
Borek 2x měsíčně na jednu hodinu zdarma.
Jana Píchová

23. 9. 2013 zahájila VŠERS Akademický rok. Výstavou v AJG Andy Warhola provedl členy akademické rady ředitel Mgr. Aleš Seifert.
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